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: عميد كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية 
 يحي عز الديند. 

 
 بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا:

في  ( حديث التطبيقLMDالشك بأن نظام )    
الجامعة الجزائرية، وإن الكالم عن إيجابياته  قد 

الماضي كونه فرض نفسه بما حمله  صار ضربًا من
من آليات مرتبطة أساسا بتحديات العولمة وخاصة 
االمتالك لناصية اللغة الرقمية )المعلوماتية( ولغة 
اآلخر، هاتان الشفتان اللتان التعرف حدود التاريخ 

ما تعرف فرض الحاضر واستشراف  والجغرافيا بقدر
 المستقبل .

( LMD)ار وجامعة أدرار حاولت خوض غم    
بكل روية وهدوء لتشارك بقية الجامعات الوطنية 
ونأمل أن تنال كليتنا فضل السبق إلى تبّني هذا 
النظام في ميادين العلوم االجتماعية والعلوم 
اإلنسانية لتتفتح آفاق المسارات والتخصصات 
المختلفة بكل موضوعية وواقعية وتدريج حتى تصل 

اإلجابة عما ُيطرح إلى تذليل الصعوبات والعقبات، و 
من إشكاالت، وفي هذا اإلطار يأتي اليوم الدراسي 

( LMD الموسوم ب: النظام الجامعي الجديد )
ليكون فاتحة  2007أفريل  21أسسه وتطبيقاته يوم 

خير على المؤطرين والطلبة، فلنكن في مستوى هذا 
     الحدث، وهللا ولي التوفيق.

     
 

    
 

  االفتتاحيةاالفتتاحية
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البرنامج العام لليوم الدراسي األول: 
  L.M.Dالنظام الجامعي الجديد 

 تطبيقاته ـــ أسسه و 

 

 () مدرج جمال أقاسم  12:40- 08:30 :يةصباحالفترة ال :2007أفريل /21السبت 

  حفل االفتتاح   09:00 – 08:30

  آيات بينات من القرآن الكريم    -

 السالم الوطني  -

  كلمة السيد مدير الجامعة -

 كلمة السيد عميد الكلية  -

  كلمة رئيس قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية -

 استراحــــة   09:30 – 09:00
 

 هللا عبد خي المقرر                   " عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية "د/ المصري مبروك  برئاسة: األولى الجلسة
 أ/ عثمان مداحي .م.دالتعريف بالنظام الجامعي الجديد ل 09:  45 – 09:  30 المحاضرة األولى

 رضا نعيجة  /أ التعليم الجامعي من التقليد إلى التجريب 10:  00 – 09:  45 المحاضرة الثانية
 أ/ مرموري بشير

 أ/ موفق الطيب الشريف طريقةإعداد مشروع لإلنظمام إلى نظام ل.م.د         10:  15 – 10:  00 المحاضرة الثالثة
 أ/ تواتي دحمان المصطلحات التنظيمية والبيداغوجية لنظام ل.م.د 10:  30 – 10:  15 المحاضرة الرابعة

 المناقشة   11:00 – 10:30

 أ/ سالمي فاطمة.المقرر                           بومدين محمد . أستاذ محاضر بقسم الحقوق /د  برئاسة: الثانية الجلسة

 أ/ شترة خير الدين د النظام الجامعي الجديدمعوقات تنفي 11:  25 – 11:  10 المحاضرة األولى
 بوهانية بشيرأ/  ماهو دور الليسانيات في الليسانس المهنية   ؟ 11:  40 – 11:  25 المحاضرة الثانية

 قنفود محمدأ/  المتطلبات األكاديمية والبيداغوجية والمادية لنظام ل.م.د 11:  55 – 11:  40 المحاضرة الثالثة
 أ/ نبيل حليلو

 أ/ مقالتي عبد هللا المناقشة -مهارات التدريس الحديثة وأهميتها في نظام  ل.م.د  12:  10 – 11:  55 المحاضرة الرابعة

  المناقشــــــــــة 12:  40 – 12:  10 
 16.15-15.00الفترة المسائيــة     

 بلعباس عبد الحميد المقرر ندسية    د/ عوماري محمد عميد كلية العلوم والعلوم اله برئاسة: الثالثة الجلسة

 15:  15 – 15:  00 المحاضرة األولى
التعريف بأهم المصطلحات البيداغوجية في النظام الجامعي 

 الجديد
 باخوية ادريسأ/ 

 دباغ محمدد/  التقويم البيداغوجي في إطار ل.م.د 15:  30 – 15:  15 المحاضرة الثانية

 بن خوية إدريس /أ عملية التقويم ودورها في تقييم المادة المعرفية ومتابعة سيرورتها 15:  45 – 15:  30 المحاضرة الثالثة

 أ/ سالمي فاطمة -إستبيان-ميدانية  حول نظام ل.م.د بجامعة أدرار دراسة  16:  00 – 15:  45 محاضرة الرابعةال

 أ/بلعباس عبد الحميد
 أ/ فتاحي محمد قييم معارف الطالب في نظام التعليم الجديد ل.م.دمعايير ت 16:  15 – 16:  00 لخامسةمحاضرة اال

 املناقشـــــــــة                16:  15 – 16:  00
 اختتام األشغال وقراءة التوصيات                            17:00
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 مقدمة:
شرعت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في إدخال إصالح     

على التعليم الجامعي يتمثل في نظام جديد للتعليم الجامعي يدعى 
نظام ل م د )ليسانس، ماستر، دكتوراه( ، و قد جذب هذا النظام 

ة و إدارة، نظرا الجديد انتباه األسرة الجامعية من أساتذة و طلب
لألطروحات الجديدة التي أتى بها سواء من حيث المزايا و 
الخصائص البيداغوجية التي يتميز بها ، و األهداف التي يسعى 

 لتحقيقها، و الشروط الالزمة لتطبيقه.  
و قد اعترض تطبيق هذا النظام الجديد مجموعة من     

ذة و الطلبة يفقدون الصعوبات و العراقيل ، جعلت الكثير من األسات
الحماسة التي استقبلوا بها هذا النظام ، و اآلمال التي علقوها 
عليه لالنتقال بالتعليم الجامعي إلى مستوى يسمح باالستجابة 

االقتصادية من توفير ليدعاملة مؤهلة ، و من  لمتطلبات التنمية
إطارات تتولى مسؤولية تسيير االقتصاد الوطني ، و مختلف 

األخرى، و جعل الشهادات الجامعية الوطنية في  المؤسسات
مستوى الشهادات العالمية ، و من ثم توفير فرصة و امكانية 
االنتقال إلى الخارج و مواصلة الدراسات العليا في مختلف 
الجامعات التي تعمل بهذا النظام ، و الذي أصبح مطبقا في العديد 

كندا و الدول من الدول، في الواليات المتحدة األمريكية و 
األوروبية ، و هي الدول التي يقصدها معظم الطلبة الجزائريون 

 لمواصلة الدراسات العليا.

و سوف نحاول في هذه الورقة التطرق إلى تعريف النظام     
الجديد ، و هيكلتهو مزاياهو خصائصهو ذلك من الناحية النظرية، 

تعترض و شروط تطبيقه، و ما هي الصعوبات و العوائق التي 
 تطبيق هذا النظام و نجاحه.

 المبادئ الخمس األساسية:
 هناك خمسة مبادئ أساسية يتميز بها النظام الجديدهي:    

 حركية دولية و وطنية. -
 التنوع في المسالك. -

 األخذ بعين االعتبار التالف وتيرة التكوين و التدريب للطالب. -

 التوجيه و إعادة التوجيه. -

 التخصصات.تطوير التكوين المتعدد  -
 تعريف و هيكلة النظام الجديد:

النظام التعليم الجامعي الجديدي)ل م د( هو نظام يتكون من     
ثالث شهادات ، شهادة الليسانس)ل(، و التي يقابلها تكوينا 
جامعيا يماثل بكالوريا زائدا ثالث سنوات، و شهادة الماستر )م( و 

ادة الدكتوراه)د( و الذي يماثل بكالوريا زائدا خمس سنوات، و شه
الذي يماثل بكالوريا زائدا ثماني سنوات )على األقل(. و يمكن 
التمييز في التكوين الخاص بالليسانس بين ليسانس أكاديمية و 
ليسانس مهنية ، و يتم التمييز في أغلب الحاالت في السنة 
الثالثة ، كما يمكن التمييز في التكوين الخاص بالماستر بين 

و ماستر مهني ، بحيث يتم تخصيص األول للطلبة  ماستر بحث ،
 الذين يرغبون مواصلة دراسات الدكتوراه.

و يتم التكوين للحصول على شهادة الليسانس "نظام جديد"     
( Domainesعل مدى ست سداسيات ، و يتم في مجاالت )

( و Disciplinesتكوين تضم مجموعة من الفروع)
( في شكل Spécialités( و الشعب )Mentionsالتخصصات)

 (تكوين نموذجية.Parcoursمسالك )

 و يتم هيكلة مسالك التكوين على مستوى الليسانس كما يلي:
نظيمي العام للتكوين في الليسانسالشكل الت -أ

 

 مرحلة التعرف على الحياة الجامعية و التكيف معها و اكتشاف التخصصات 2+ س 1س السنة األولى
 مرحلة تعميق المعارف و التوجيه التدريجي 4س+   3س السنة الثانية
 معرفة التخصص و اكتشاف المعارف و الكفاءات في التخصص المختار 6+س 5س السنة الثالثة

 

 الشكل التنظيمي العام في إطار الليسانس )لمجال أو فرع معين( -ب

 السنة األولى للتوجيه: التعليم مشترك لجميع الفروع 2+ س 1س السنة األولى
 حسب التخصص المختار  20%و تعليم متخصص بنسبة   80%تعليم مشترك بنسبة  4+ س  3س السنة الثانية
 حسب التخصص و الفرع المختار   20%و مشترك بنسبة 80%تعليم متخصص بنسبة  6+س 5س السنة الثالثة

 المجاالت:
تضم المجاالت مجموعة من الفروع المتماثلة و التي تسمح     

الكفاءات البيداغوجية و العلمية للجامعة . و تقوم كل بإظهار 

مؤسسة تعليمية بتحديد مجاالت التكوين الخاصة بها ، و التي 
تكون إما داخلية أو مقترحة أو في شكل إتفاقات ما بين 

 الجامعات.

 :    أ. عثمان مداحيستاذاأل • 
 التعريف بالنظام الجامعي:المداخلة عنوان • 

 الجديد ل.م.د                 
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و كل التكوين الذي يتم على مستوى النظام الجديد تم تجميعه     
نا عشرة مجاال، إال أنه يمكن ضمن مجاالت ، و هناك حاليا إث

للجامعات إقتراح مجاالت تستجيب لخصوصيتها ، و هذه المجاالت 
 هي:
 علوم المادة. -1    

 علوم و تكنولوجيا. -2     
 رياضيات و إعالم آلي. -3    
 علوم األرض و الكون. -4    
 علوم الطبيعة و الحياة. -5    
 و علوم تجارية.علوم إقتصادية، مالية، تسيير،  -6    
 علوم إدارية و قانونية. -7    
 علوم إجتماعية و إنسانية. -8    

 علوم إجتماعية. - 1-8        
 علوم إنسانية. -2-8        
 آداب عربية. -3-8        
 لغة أمازيغية. -4-8        
 لغات أجنبية. -5-8        

 فنون و رياضة. -9    
 علوم إسالمية. -10    

 علوم الصحة. -11    
 هندسة. -12    

و كل مجال يحتوي على مجموعة من الفروع ، و كل فرع مجزأ إلى 
 شعب .

مثال المجال األول علوم المادة، يحتوي على فرع "علوم الهندسة" 
 و الذي يتجزأ إلى شعبة " هندسة كهربائية". وهكذا لبقية المجاالت.

 المسلك:
طالب ضمن مجموعة متماثلة من يتمثل المسلك في ارتقاء ال    

المواد التي تخدم المشروع الفردي أو المهني للطالب، و يتضمن 
التكوين حسب المسلك تعليما نظريا و منهجيا و عمليا و تطبيقيا، 

و هذا وفق تنظيم بيداغوجي يوفر تعليما إلزاميا و تعليما اختيارا، 
 مما يسمح للطالب ببناء مسلكه.

سالك في وحدات تعليم متمفصلة فيما بينها و يتم تنظيم الم    
 بانسجام مع إهداف التكوين ، و تتضمن المسالك:

 Unités d’Enseignementوحدات تعليم أساسية. -

Fondamental 

 Unités d’Enseignementوحدات تعليم إكتشافية. -

Fondamental 
 Unités d’Enseignementوحدات تعليم مشتركة. -

Transversales 
 Unités d’Enseignement deدات تعليم للتخصصوح -

Spécialité. 

و تتكون كل وحدة تعليم من مادة أو أكثر تقدم على شكل من     
أشكال التعليم)دروس نظرية، أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، 

 محاضرات، ندوات، تدريبات....( 

 وحدات القياس:
المكونة لها  يتم تزويد كل وحدة تعليم و كل مادة من المواد    

 30بقيمة في شكل وحدات قياسية، و كل وحدة تعليم تتكون من 
وحدة قياس على األكثر . و يتم تحديد الوحدات القياسية باالستناد 
إلى الحجم الساعي السداسي الحضوري الضروري الكتساب 
المعارف و الكفاءات، إضافة إلى العمل الفردي و العمال الجماعي 

 ساعة. 20تربص،.... و كل وحدة قياس تقابل  ، تقارير، مذكرات،

إن الحصول على وحدة التعليم يعني اكتساب الوحدات     
القياسية المرتبطة بها. و تكون وحدة القياس قابلة لالكتساب 

(Capitalisable ضمن نفس مسلك التكوين و قابلة للتحويل )
(Transférable نحو أي مسلك آخر يتضمن وحدة التعليم )

 كورة.المذ

 بطاقة نموذجية لهيكلة وحدات التعليم

 
 القياس المعامل 20/ العالمة المادة الوحدة

وحدة التعليم 
    1 االساسية

 1رياضيات 

 1 فيزياء
 1 كيمياء

     1معدل و ت أ

 3 

3 

3 

 

9 

6 

6 

6 

 

18 

وحدة التعليم 
 1  المنهجية

 1 أعمال تطبيقية فيزياء
 1 أعمال تطبيقية كيمياء

     1 يإعالم آل

 1فرنسية 

   1معدل وت م

 2 

2 

2 

1 

 

7 

2 

2 

3 

1 

 

8 
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وحدة التعليم  
 1 االكتشافية

 فيزياء و تطبيقات
 يولوجيا

 1معدل و ت إ 

 1 

1 

 

2 

2 

2 

 

4 
 30/ 18  معدل السداسي 

وحدة التعليم 
 2 األساسية

 2   رياضيات
 2 فيزياء
 2 كيمياء

 2 معدل و ت أ

 3 

3 

3 

 

9 

6 

6 

6 

 

18 

يم وحدة التعل
 2 المنهجية

 2 أعمال تطبيقية فيزياء
  2أعمال تطبيقية كيمياء

 2 إعالم آلي
 2 معدل و ت م

 2 

2 

3 

 

7 

2 

2 

5 

 

9 

وحدة التعليم 
 2االكتشافية 

 2 فرنسية
  2تاريخ العلوم
  2معدل و ت إ

 1 

1 

 

2 

1 

2 

 

3 
 30/ 18  معدل السداسي  
مجموع وحدات القياس خالل  

 السنة
  /60 

المصدر: وثيقة متحصل عليها من جامعة محمد              
 بوضياف وهران

 الخصائص البيداغوجية للنظام الجديد )ل م د(:
يتميز النظام الجديد )ل م د( على المستوى البيداغوجي     

بمجموعة من الخصائص تجعله متميزا و مختلفا عن النظام 
عن التطور القديم، و هذا التجديد في الوسائل البيداغوجية ناتج 

الحاصل في أساليب التعليم الحديثة و في وسائل االتصال، و في 
األهداف المنتظرة من نواتج التعليم ، و يتمثل هذا التجديد في 

 النقاط التالية :
اإلشراف: في النظام الجديد عملية االشراف تختلف عنه عما -1

هو في النظام القديم، بحيث أن كل طالب يكون تحت إشراف و 
ابعة و مساعدة أستاذيعمل على تسهيل عملية نجاح الطالب و مت

ضمان التوافق و التجانس البيداغوجي لمسلكه و يساعده في 
 عملية التوجيه و اختيار التخصص الذي يىئمه.

إعطاء األولوية للعمل الفردي و الجماعي : في النظام الجديد -2
ل الفردي يتم تقليص عدد ساعات المحاضرات و التركيز على العم

للطالب من خالل التقارير و العمل الوثائقي، و البحث في األنترنت 
و المكتبات و العمل الجماعي ، من أعمال تطبيقية و تدريبات 

 مهنية و تربصات، و هذا ما يجعل من الطالب سيد تكوينه.
التقييم المستمر: في النظام الجديد ال يتم تقييم الطالب من  -3

لتي تجري في نهاية السداسي، و خالل خالل االمتحانات ا
االمتحان االستدراكي في بداية سبتمبرفقط) مع عدم وجود االمتحان 

الشمولي(، وأنما يكون التقييم مستمرا من خالل األعمال التطبيقية 
و األعمال الفردية التي يقوم بها الطالب من تقديم للتقارير ، و 

من أعمال المطالعة و إجراء التدريبات و التربصات المهنية، و 
البحث عبر األنترنت، و التقييم المستمر يسمح للطالب بالحصول 
على كفاءات علمية و مهنية كفيلة بأن تضمن له خوض غمار 

 مستقبل ما بعد التخرج بقدرات و مستوى مقبول.
النقطة اإلقصائية و إجراء المقاصة بين الوحدات: في النظام  -4

قتصائية ، ألن على الطالب أن يتحصل الجديد ال وجود للنقطة اال
على معدل عشرة من عشرين للحصول على مجموع الوحدات 
القياسية الخاصة السداسي ، كما يمكن ضمن هذا النظام الجديد 
إجراء المقاصة بين المواد في إطار نفس وحدة التعليم، و بين 

 الوحدات فيما بينها.
م:يجب على كل تحديد األهداف السداسية لوحدات التعلي -5

مسؤول وحدة تعليم تحديد ما هي األهداف التي يرتجى تحقيقها 
من وحدة التعليم خىل السداسي، ألن األهداف تختلف من وحدة 
تعليم إلى أخرى، كما تختلف األهداف لنفس وحدة في تخصصين 

 أو فرعين مختلفين.
 مزايا النظام الجديد )ل م د(:

قل من الناحية النظرية على جملة يتكون النظام الجديد على األ    
 من المزايا هي:  

يسمح تعميم النظام الجديد )ل م د( بالقضاء على مشكلة  -
معادلة الشهادات سوء على المستوى الوطني أو الدولي، و 
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من ثم يسمح بحركية كبيرة للطلبة و بدون أي قيود أو شروط 
 على األقل على المستوى الوطني، و مستقبال على المستوى 

 الدولي.
يوفر النظام الجديد نوعا من االستقاللية للجامعات في اختيار  -

التخصصات و تحديدها بناء على التأطير المتوفر ، و على 
منافذ العمل الموجودة على مستوى الوالية أو محيط الجامعة 

 التي تعمل ضمنه، أو الجهة التي تنتمي إليها .

مل على إحداث النظام الجديد )ل م د( هو نظام عالمي يع -
التجانس بين التعليم في مختلف بلدان العالم على األقل في 

 التخصصات العلمية.

القضاء على نظام التوجيه ألن الطالب هو الذي يختار  -
التخصص الذي يريده، بمساعدة مشرف يعمل على تسهيل 

 عملية إختيار التخصص المالئم.

و للتحويل  وحدات التعليم في النظام الجديد قابلة لالكتساب -
في تخصص آخر يشمل نفس وحدة تعليم في حالة تغيير 

 الطالب التخصص.

نسبة االنقطاع ضعيفة مقارنة بالنظام القديم، ففي النظام  -
  20%القديم كانت نسبة االنقطاع مرتفعة تصل أحيانا إلى 

 . 04%، بينما في النظام الجديد فهي بنسبة 

االقتصادي ، ذلك  إقامة عالقات شراكة و تعاون مع القطاع -
من خالل شهادة ليسانس مهنية و التي تتطلب القيام 

 بتربصات على مستوى المؤسسات االقتصادية.
 شروط نجاح النظام الجديد )ل م د(:

يتطلب نجاح النظام الجديد )ل م د( بخصائصه البيداغوجية     
 الجديدة، و أهدافه المتوخاة توفر جملة من الشروط أهمها:

ر المؤطرين في التخصصات: إذ البد من توفر ضرورة توف -
أساتذة دائمين في التخصصات المختارة يتولون مسؤولية 
إعداد البرامج البيداغوجيةو متابعتها ، و كذا عملية االشراف 

 على الطلبة و مساعدتهم خالل كل المسار البيداغوجي لهم.
 ضرورة توفر الوسائل: يعتمد النظام الجديد بدرجة كبيرة على -

األعمال التطبيقية ، و بالتالي ضرورة توفير المخابر بمختلف 
التجهيزات، كما يعتمد على اإلعالم اآللي و البحث عبر 
األنترنت، و من ثم ضرورة توفير أجهزة االعالم اآلليو الربط 

 باألنترنتبالعدد الكافي و في الوقت الالزم.

جديد مكافأة األساتذة مقابل عملية اإلشراف:في النظام ال -
اإلشراف عملية مستمرة و متواصلة ، و يتوجب على كل 
أستاذ اإلشراف على مجموعة من الطلبة و متابعتهم و 
مساعدتهم و توجيههم طيلة مسارهم البيداغوجي، و هذا ما 
لم يكن موجودا في النظام القديم، و يعزف الكثير من 
األساتذة عن النظام الجديد ألنه ال يقابل الجهد اإلضافي 

المبذول من طرفهم بمقابل مالي، و ذلك لغياب نص قانوني 
 يسمح بذلك.

االختيار بين النظام القديم و الجديد: البد على السلطات  -
العمومية إن أرادت إحالل النظام الجديد مكان النظام القديم 
أن تقوم بإغالق النظام القديم ، حتى ال يبقى مجاال للترددو 

األساتذة و الطلبة و اإلدارة لكي توجه كل الجهود، جهود 
إلنجاح هذا النظام ، إن كان هذا النظام فعال يستجيب 
الحتياجات التكوين و يلبي رغبات الطلبة ، و يحقق األهداف 
المرجوةمنه ، السيما مد المؤسسات بإطارات مسيرة ذات 

 كفاءة عالية.

 خاتمة:           
من تجديد بيداغوجي، يعتبر النظام الجديد )ل م د( بما يحمله     

و بما يوفره من نتائج من خالل األهداف التي يتوخى تحقيقها 
فرصة إلحداث إصالح في التعليم العالي، يجعل هذا األخير 
يستجيب للمتطلبات التي تقتضيها التغيرات الحاصلةعلى المستوى 
العالمي إن في مجال االقتصاد أو االتصال أو وسائل التعليم 

وث هذا األثر البد أن يكون هذا اإلصالح متبوعا الحديثة، و لحد
بإصالح و تغير على المستوى الوطني في منظومة االقتصاد و 
أنماط التسيير و وسائل التعليم المتبعة، و جعل التعليم الجامعي 
يتماشى مع احتياجات االقتصاد الوطني، و مختلف المؤسسات و 

جيش من  ليس من أجل التكوين و منح الشهادات و تخريج
اإلطارات سيلتحق معظم أفراده بقائمة البطالين، أو بقائمة األدمغة 

 المهاجرة إلى الخارج، بعد أن تسد كل األبواب أمامها داخل البلد.
كما يجب توفير الوسائل المادية و البيداغوجية من عياكل     

استقبال و وسائل اتصال ، و جعل الربط بشبكة األنترنت متيسرا 
، إضافة إلى إعادة اإلعتبار لألستاذ الجامعي و إعطائه  لكل طالب

المكانة الالئقة به داخل المجتمع بوصفه يمثل النخبة المثقفة، و 
ذلك من خالل توفير الحماية القانونية له من خالل القانون 
األساسي لألستاذ، و توفير الحماية االجتماعية و االقتصادية و 

تثمينها بما يضمن تفرغه لوظيفته  ذلك بإعادة النظر في األجور و
 األساسية و هي التعليم و البحث .

 المصادر:
 

I-:النصوص القانونية 
و المتعلق  2004/11/21بتاريخ  371/04مرسوم تنفيذي رقم  -

 بإنشاء شهادة ليسانس "نظام جديد".
يحدد تنظيم التعليم و ضبط كيفيات   2005/10/23قرار بتاريخ -

لكفاءات و االنتقال في دراسات الليسانس "نظام مراقبة المعارف و ا
 جديد".
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II-:الوثائق 
-Vocabulaire (LMD Licence Master Doctorat) 

Conférence Nationale 
 des Universités  MESRS. 

- www.univ –tlemcen.dz /lmd     
 

III-:المقابالت 
مقابلة مع األستاذ لحفة فريد مسؤول نظام ل م د جامعة  -
 مسان .تل
مقابلة مع األستاذ بودية نائب مدير مكلف بالبيداغوجية جامعة  -

 محمد بوضياف وهران.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :    أ. موفق طيب شريفاألستاذ • 
طريقة إعداد مشروع :  المداخلة عنوان • 

 LMDلإلنظمام إلى 
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 :مقدمة 

 

كتوراهد  

                         ماستر  

ية   للبحث               مهن  

                         ليسانس  

ية   للبحث               مهن  

                         بكالوريا

   

6      
 سداسيات

4      
 سداسيات

6      
 سداسيات

  إعتماد300

(120+180)  

  إعتماد180

بياني العام لنظام ل د.م.الخط ال  

 

عليم وعلى يرتكز اإلصالح في نظام )ل.م.د( على إعادة تشكيل محتوى الت
إعادة صياغة شاملة تتضمن تحيين وإعادة تنظيم البرامج والتسيير 

 البيداغوجي. 

حتى يضمن تتبع عروض التكوين في النظام الجديد الذي 
سيسمح باالنتقال من منطق المسارات اإلجبارية إلى منطق مسارات أكثر 
ليونة، مع تزايد حصة الفردية، وحتى يسمح بتجديد النشاطات 

اغوجية، وتطوير آليات التأهيل، والتقويم وتحسين االستقبال، البيد
ومتابعة الطالب، لهذه األسباب فإنه قد شرع في تكوين خاليا لمتابعة 

 نظام "ل.م.د" على المستوى المركزي وعلى مستوى الكليات واألقسام.
 خلية متابعة "ل.م.د" للجامعة: 

 : يجب أن: مهامها
  تهتم بالماستر والليسانس؛-1
السهر على المطابقة والجدية لعروض التكوين، وعلى االنسجام مع -2

 مشروع المؤسسة، وعلى التالئم بالنسبة للعروض المتوافرة؛
نشر المعلومات المتعلقة بـ ) ل.م.د( وخصوصا عن طريق الورشات، -3

 واأليام الدراسية، والملتقيات...(. 
حاضرات والبرامج إحصاء وجمع الوثائق والنصوص والمذكرات والم-4

 واالقتراحات لكل عروض )ل.م.د( للجامعة؛ 
 السهر على احترام تطبيق )ل.م.د( )التقويم، التدرج، التحويل...(.-5
 

المشاركة في إنشاء جهاز استقبال، وإعالم، ومتابعة وإسناد لتسهيل -6
توجيه الطالب، وضمان إنسجام مساره البيداغوجي، والعمل على إنجاح 

اره وأخيرا السماح للطالب بالتموقع في تدرجه وتفعيل مشروعه ومس
 مساره. 

كل النشاطات التي تقوم بها الخلية يتم تبليغها إلى الهيئات العلمية -7
 للجامعة، المخولة وحدها للنظر في صحتها.

  خلية متابعة " ل.م.د " للميدان: 
 هذا التنظيم مرهون بحسب تواجد الميادين في الكليات.

 جب أن:مهامها: ي
 ل.م.د للجامعة؛  تنسق مع خلية-1
 االهتمام بالماستر والليسانس؛-2
 التنسيق في المجال؛-3
 إعالم فرق التكوين؛-4
 القيام بالمتابعة البيداغوجية؛ -5
 السهر على التطبيق السليم للتعليم؛-6
 جعل جسور العالقات عملية؛-7
 شرح؛بتنظيم ورشات ال  (Tutorat)العمل على إنضاج فكرة -8
 المشاركة في إنشاء خاليا عمل وفرق التكوين على مستوى القسم.-9

 نشاطات تكميلية : 
 يجب أن تنشأ ثالثة أنماط من النشاطات التكميلية: -
إعادة هيكلة الدراسات: المساعدة على إعادة تعريف المقترحات -1

(، وعلى Créditsالبيداغوجية، وعلى إنشاء أنظمة الوحدات القياسية )
ادة تنظيم سداسيات الدراسة في اإلطار الجديد )ل.م.د( في هيكلة إع

( داخلية Mobilitéالتعليم حتى تسهل مقروئية التكوين، وبث حركية )
 :وخارجية للطالب ولألساتذ

تسهيل االندماج المهني للمتخرجين، ولعل هذا ما سيفضي إلى إنشاء -2
سانس )الليسانس تكوينات جديدة مؤهلة مهنيا خصوصا على مستوى اللي

 المهنية( مع المساهمة في إنشاء ماستر مؤهل مهنيا؛
تحسين نوعية العرض وهياكل التكوين وأقلمة التسيير الجامعي -3

وخصوصا مصالح التمدرس. يتعلق األمر هنا بإيجاد آلية االنتقال الناجح 
إلى النظام التعليمي الجديد بواسطة نقل الهندسة اإلدارية، مستهدفا بذلك 
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إعادة التنظيم اإلداري والبيداغوجي للجامعة، ومدرجا بذلك إنشاء نظام 
 سير جديد.

الحصول على شهادة نوعا من يمثل المسار التكويني ألجل   
اإلعداد المتماسك لمجموعة من الوحدات التعليمية المحددة من قبل 

 الفرق البيداغوجية وفق كيفيات وتبعا ألهداف .
لى ذلك وبإمكان المسارات المختلفة وتصادق السلطة الوصية ع

المعروضة إدماج المقاربات العبر تخصصات، والمتعددة التخصص 
والتمهينية . وتسمح من جهة بالتوجيه التدريجي للطالب تبعا 
لمشروعه المهني او الشخصي من جهة أخرى تأخذ بعين اإلعتبار 

 تنوع الجمهور وكذلك حاجاته ودوافعه.
 :لتكوينالتنظيم ومسارات ا   

حسب الميادين، والشعب،   يرتب تنظيم مسالك التكوين      
 والتخصصات.

قائمة الميادين والشعب والتخصصات في التكوين العالي المضبوطة من 
من  03تطبيقا للمادة  2005والمؤرخ في أكتوبر  198قبل القرار رقم 

 .2004نوفمبر  21المؤرخ بـ:  371 – 04المرسوم التنفيذي رقم 
العلوم  علوم المادة، ادين التكوين هي بعدد أحد عشر ميدانا: مي

والتكنولوجات، الرياضيات المعلوماتية، علوم الطبيعة والحياة،علوم األرض 
والكون، آداب ولغات أجنبية، حقوق، العلوم االقتصادية وعلوم التسيير 

طات للنشا ةوالتجارة، العلوم االجتماعية واإلنسانية، العلوم التكنولوجي
 الجسمانية والرياضة.    

 
 المسار التكويني

يمثل المسار التكويني ألجل الحصول على شهادة نوعا من اإلعداد 
المتماسك لمجموعة من الوحدات التعليمية المحددة من قبل الفرق 

 البيداغوجية وفق كيفيات وتبعا ألهداف .
وتصادق السلطة الوصية على ذلك وبإمكان المسارات المختلفة 
المعروضة إدماج المقاربات العبر تخصصات، والمتعددة التخصص 
والتمهينية . وتسمح من جهة بالتوجيه التدريجي للطالب تبعا لمشروعه 
المهني او الشخصي من جهة أخرى تأخذ بعين اإلعتبار تنوع الجمهور 

 وكذلك حاجاته ودوافعه.
 

 وحدات التعليم:
ت( وهي عبارة عن تنظم الدراسة على شكل وحدات تعليمية )و 

مجموعات تعليمية )مقاييس / مواد( تتمفصل بطريقة بيداغوجية 
 متماسكة ووفق منطق للتدرج يهدف إلى إكتساب الكفاءات المحددة.

 وتقدم هذه الوحدات على مدار سداسي.
 تتوزع هذه الوحدات التعليمية إلى ثالثة أصناف:

القاعدي الضروري  : وتجمع ضمنها مواد التعليموحدة التعليم االساسي
 لمواصلة الدراسة في الشعبة المعنية .

: وتجمع مواد التعليم التي تسمح بتوسيع أفق  وحدة التعليم لإلكتشاف
 معارف الطالب وتفتح له ، في حالة إعادة

        توجيهه، تطلعات جديدة بفضل تداخل التخصصات                                                              -
 التي تميز تصور وحدة التعليم.

: وهي تجمع مواد التعليم )لغات أجنبية، إعالم وحدة التعليم المعترض -
آلي، تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، اإلنسانيات...( التي تمنح األدوات 
الضرورية الكتساب الثقافة العامة والتقنيات المنهجية التي تنمي 

 المهنيين ضمن بيئة في حركية مستمرة. االستعدادات لإلندماج والتكيف
 اإللتزامات:

اإللتزام هو وحدة قياس للدروس المكتسبة. وهكذا، تملك كل وحدة 
تعليمية قيمة محددة على شكل اعتمادات. ويعبر عن هذه القيمة 
باألعداد وتتحدد وفق العمل المنجز من قبل الطالب )دراسة، عمل 

وهكذا تترجم هذه المكتسبات شخصي، مذكرات، مشاريع، تربصات...( 
 النهائية في مجال المعارف والكفاءلت على شكل اعتمادات.

ويشكل االعتماد وحدة لقيمة خاصة بالسلم المرجعي نفسه والمشترك 
بين جميع المؤسسات الجامعية. وبهذه الصفة فهو قابل للحيازة 

 والتحويل .
اعتماد  وتسمح هذه المرجعية المشتركة بتحديد القيمة على شكل

اعتمادا  180-لمجموع الشهادات، وتعين هذه المرجعية المشتركة 
( بالنسبة للماستر.ويقيم 120+180اعتمادا ) 300بالنسبة لليسانس و 

 السداسي بثالثين اعتمادا.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  

 :    أ. بشير بوهانيةاألستاذ •
 :  ماهو دور الليسانياتالمداخلة عنوان • 

 في الليسانس المهنية                 
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Introduction 

A l’instar de l’ancien système pédagogique 

qui consiste en quatre années d’enseignement, le 

LMD (Licence Master Doctorat) se subdivise en trois 

paliers successifs. Le premier est une licence de trois 

années qui, elle-même, se divise en licence 

académique et licence professionnelle. Le Master est 

obtenu deux années après la licence ; il est aussi divisé 

en Master académique, ou de recherche, et Master 

professionnel. Le doctorat est l’aboutissement de huis 

années de travail après le baccalauréat. 

Notre communication se veut être une 

réflexion sur le rôle de la linguistique, en tant que 

science du langage, dans la formation académique et 

professionnelle du LMD : est-ce que la linguistique 

aide les apprenants à mieux apprendre, comprendre 

et maîtriser la langue cible ? 

 

1. La Science du langage dans la licence 

nglais traditionnelle d’A 

Dans l’ancien système pédagogique de licence 

d’Anglais, aussi appelée licence d’enseignement, la 

linguistique occupe une place prépondérante dans le 

cursus. Elle est enseignée durant les quatre années de 

licence sous la forme de linguistique et phonétique 

anglaises. Dans le premier cas, la linguistique 

année, suivie de la  èregénérale est dispensée en 1

année. Les  èmelinguistique structurale en 2

introductions aux différents domaines d’études et  

recherches en linguistique sont le programme de la 

la                       èmeannée, alors qu’en 4 ème3

sociolinguistique et la psycholinguistique sont les 

principaux sujets. 

La phonétique, quant à elle, est enseignée en 

cours et TD pour permettre aux étudiants de mieux 

appréhender les ‘sons’ (consonnes et voyelles) de la 

langue anglaise, et d’avoir une meilleure pratique 

orale et auditive de  ces derniers. Au contraire de 

deux premières années, la phonologie caractérise la 

année de licence. Elle permet de contraster entre  ème3

la prononciation (accent) et la fonction (phonèmes, 

tons de la voix, stress, intonation, etc.) des segments 

(consonnes ou voyelles) et syllabes (consonnes + 

voyelles) dans une langue ou une autre. 

1.1 Rôle de la linguistique dans la licence 

La linguistique a plusieurs rôles dans la 

licence de langues étrangères. Elle permet aux 

apprenants de percevoir ce qu’est une langue, et 

ensuite de comprendre la fonction de celle-ci dans le 

phénomène de la communication orale et/ou écrite. 

La symbolique de la langue dans la société où elle est 

utilisée est le rôle de la sociolinguistique. 

C’est grâce à la linguistique qu’on comprend 

qu’une langue est un ensemble (système= structure) 

de signes ‘arbitraires’ qui se composent de signifiants 

(les mots) et signifiés (les concepts=idées=images). Le 

sujet le plus important est de définir qu’est-ce que la 

langue et qu’est-ce que la linguistique d’un point de 

vue purement scientifique.  

La linguistique est définie comme étant 

l’étude scientifique du langage. Cependant, cette 

définition n’a pas toujours été acceptée par la 

communauté scientifique. On reprochait à la 

linguistique son caractère philosophique et 

grammatical qui est loin de ressembler aux sciences 

connues (la chimie, les mathématiques, la médecine, 

la physique, etc.) L’étudiant de licence doit savoir que 

dans les cours de linguistique, les théories et 

hypothèses émises sont vérifiables scientifiquement, 

c’est-à-dire qu’elles sont testées et vérifiées selon des 

méthodes développées dans d’autres domaines de 

recherche. 

A travers les cours de linguistique générale, 

l’apprenant verra que les langues se diversifient sur 

les plans morphologiques, phonétiques et 

phonologiques, ainsi que sémantiques et syntaxiques. 

Les introductions à la linguistique, et en particulier 

aux domaines de recherche de la linguistique 

moderne, permettent à l’étudiant de comprendre 

qu’elle est la différence entre ‘langues’ et ‘dialectes’ 

en dialectologie traditionnelle et moderne. La 

dialectologie traditionnelle prenait pour échantillon 

de recherche ce qu’on appelle communément les 

NORMs, c’est-à-dire Nonmobile, Old, Rural, Males. 
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L’échantillon se composait exclusivement d’hommes 

âgés, ruraux, et qui n’ont jamais ou presque quitté 

leur lieux de naissance. Dans ce domaine de 

recherche, les femmes étaient exclues. La 

dialectologie Moderne, aussi appelée Dialectologie 

Urbaine, fait l’inverse de la traditionnelle dans le sens 

qu’elle étudie toutes les composantes de la société 

sans aucune discrimination. 

L’introduction à la psycholinguistique essaye 

de répondre à des questions fondamentales telles : 

« Comment acquiert-on une langue ? » ou « Quelles 

sont les étapes que traversent l’enfant pour acquérir 

une langue maternelle », ou celle qui dit « pourquoi 

acquiert-on la langue maternelle plus vite et 

beaucoup mieux que les langues apprises à l’école ? ». 

Les débats se font sur des questionnements tels 

l’apprentissages des langues à un age avancé, l’oubli 

ou la perte de la fonction langagière (aphasie), la 

perte de l’écriture (agraphie), etc. 

C’est aussi grâce à la sociolinguistique, en 

particulier, qu’on apprend que la langue n’est pas 

seulement un moyen de communication, mais aussi 

un lieu d’écriture sociale et psychologique. Quant 

l’enfant commence à grandir et à prononcer ses 

premiers mots, la société lui ‘dicte’ les expressions et 

les phrases appropriées à son sexe 

(Sexlect=masculin/féminin) et à son rôle (Genderlect) 

dans la société.  

Cet aspect de socialisation se fait à travers la 

langue maternelle qui est en fait cloisonnée et 

délimitée par des normes langagières et 

communicatives. Lorsque l’enfant apprend une ou 

plusieurs langues, il s’ouvre sur d’autres champs 

linguistiques, d’autres mentalités, et d’autres 

cultures. L’étudiant apprendra que sa société ne lui 

permet pas de s’exprimer librement, mais qu’il doit 

suivre certaines traditions linguistiques qui gèrent 

l’acte de communication. Il apprendra aussi que 

parler peut se faire verbalement ou non (para 

linguistiquement) et gestuellement.  

1.2 Rôle de la phonétique dans la licence 

La phonétique générale est une science du 

langage qui met en avant les subtilités de la langue 

maternelle, seconde, ou étrangère. Dans la licence 

d’anglais, par exemple, la phonétique est un cours 

durant lequel les étudiants non natifs de la langue 

anglaise découvrent les mélodies et rythmes de celle-

ci. Ils sont confrontés à la réalité qui veut que la 

langue anglaise ait plus de voyelles que la langue 

arabe, et que la langue arabe ait plus de consonnes 

que l’anglaise. Ils apprennent aussi que le stress, ou 

l’emphase phonétique, qu’on met sur la syllabe d’un 

mot change son sens dans la langue cible. 

Durant les deux premières années de licence, 

le cours de phonétique habitue l’apprenant à des 

prononciations différentes de sa langue maternelle. 

Les TD de phonétique apprennent à l’étudiant la 

prononciation correcte des consonnes et voyelles 

anglaises, et l’entraînent à écouter et reconnaître de 

nouveaux mots et tournures de phrases.  

La phonologie, d’un autre côté, est une 

branche scientifique de la phonétique générale. Elle 

met en valeur les fonctions et contrastes des segments 

(consonnes et voyelles) de la langue. Elle montre aux 

étudiants que tout changement dans la prononciation, 

le ton de la voix, l’intonation, ou le pitch est 

susceptible de modifier le sens (meaning) d’un mot ou 

de toute une phrase. La phonologie apprend aux 

étudiants la diversité des langues. 

La prosodie est un domaine de la phonologie 

qui se concentre sur les aspects transsegmentaux ou 

parasegmentaux de la langue. Dans les cours de 

prosodie, on montre à l’étudiant qu’un petit 

changement du timbre de la voie est susceptible de 

changer toute la signification d’une phrase. C’est 

aussi la prosodie qui enseigne aux étudiants 

l’importance de l’emphase (stress) sur un mot, une 

phrase ou une expression.  

2. La linguistique dans le LMD 

Si nous prenons la linguistique comme 

exemple, elle sera enseignée en première année 

comme linguistique générale. En deuxième année, le 

module sera ‘introduction à la linguistique’, c’est-à-

dire une introduction aux divers domaines de 

recherche et d’étude de la linguistique tels que la 

dialectologie, l’ethnométhodologie, la 
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phonétique/phonologie,            la psycholinguistique, 

la sociolinguistique, la stylistique, etc. Durant la 

dernière année, ou année de spécialisation, les 

étudiants devront choisir entre les diverses formules 

de recherche dans le domaine des sciences du langage 

pour obtenir soit une licence académique qui les 

mènera vers un Master et/ou un Doctorat en 

linguistique, ou une licence professionnelle qui les 

mènera vers le monde du travail. Dans les tableaux 

n°3 & 4, nous voyons les types d’occupations que 

pourrait avoir un étudiant dont la licence serait 

professionnelle ou académique. 

Pour le système LMD, les grandes spécialités 

de langue (civilisation, linguistique, littérature, 

didactique, etc.) sont enseignées à des degrés et 

 èrepourcentages différents. Ils varient de 20% en 1

années,  èmeet 3 èmeannée, à 50% puis 80% en 2

respectivement. Les deux derniers semestres de 

licence sont supposés être la période de spécialisation 

des études, comme nous le montre les deux tableaux 

suivants : 

Tableau n° 1: Aboutissement des matières 

principales de la licence LMD de langues 

Matières/ 

Aboutissement 

Académique Professionnel 

civilisation + + 

Didactique + + 

Linguistique + + 

Littérature + + 

  

Tableau n°2: Pourcentage des enseignements par 

matières et par semestres 

 

Années/ contenu 

pédagogique 

Général (en 

%) 

Spécifique (en 

%) 

année (S1 et  ère1

S2) 

80 20 

année (S3 et  ème2

S4) 

50 50 

année (S5 et  ème3

S6) 

20 80 

 

 

Tableau n°3: Occupations hypothétiques pour une 

licence professionnelle de langues 

Matières Aboutissement 

civilisation Professeur d’histoire, etc. 

Didactique Inspecteur d’académie, etc. 

Linguistique Interprète, orthophoniste, 

traducteur, etc. 

Littérature Ecrivain, Journaliste, 

animateur radio, etc. 

 

Tableau n°4: Occupations hypothétiques pour une 

licence académique de langues 

Matières Aboutissement 

civilisation Historien, etc. 

Didactique Didacticien, etc. 

Linguistique Dialectologue, linguiste, 

psycholinguiste, sociolinguiste, 

etc. 

Littérature Critique littéraire, etc. 

 

3. La durée des cours, les crédits, et la 

pondération 

Dans les lignes qui suivent, nous essayons de 

poser certaines questions et en même temps essayons 

de donner des éclaircissements sur la structure de 

licence LMD. 

 

Durée des cours   3.1   

Une question s’impose à notre esprit : « est-

ce que trois années sont suffisantes pour une bonne 

licence de langue ? » A notre humble avis la réponse 

est ‘non’, car si nous comparons le système présent au 

nouveau en matière de temps, nous verrons qu’au lieu 

d’exposer les étudiant à la langue plus longtemps, 

nous réduisons leur temps d’exposition et donc 

d’expérience de la langue. Cette réduction horaire ne 

va pas faciliter la compréhension des cours et 

Travaux Dirigés qui nécessitent plusieurs séances 

pour compléter un seul cours. Notre conclusion 

logique est que le temps réduit des cours va à 

l’encontre d’un bon apprentissage et d’une bonne 

pédagogie. 

 

3.2 Crédits et pondération 
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En ce qui concerne les crédits, nous 

remarquons que cette notion renvoie au concept de 

compensation de l’ancien système de licence.  

L’étudiant a droit à des crédits qu’il pourrait utiliser 

plus tard pour passer d’une année à une autre dans le 

système LMD, ce qui nous fait penser à la 

compensation qui permet de ‘fermer’ un module, 

c’est-à-dire d’avoir un 10/20 de moyenne, grâce aux 

notes obtenues dans d’autres modules (matières). La 

différence étant que l’étudiant cumule des crédits (des 

points) d’une année à une autre. 

A notre avis, le système de crédits va 

encourager les étudiants qui ont la chance de ‘fermer’ 

leurs modules avec des notes supérieures à la 

moyenne, amis d’un autre côté il va inhiber le bon 

suivi des cours. Les étudiants vont se concentrer sur 

des modules faciles et essayer d’avoir le plus de 

points. Des matières scientifiques telles la didactique, 

la linguistique et la phonétique qui nécessitent un 

effort mental assez important seront évitées et seront 

source d’échec pour beaucoup d’étudiants. 

 

Conclusion 

Les sections précédentes nous montrent que 

la linguistique est un instrument important dans 

l’apprentissage des langues étrangères. Elle permet 

aux étudiants de se préparer à un emploi où l’usage 

des langues est significatif comme par exemple pour 

un interprète, un traducteur, ou un journaliste. Elle 

prépare l’étudiant à mieux percevoir l’utilité d’une 

langue étrangère quand celle-ci est un moyen de 

communication avec d’autres peuples et d’autres 

cultures. 

Nous pouvons dire que la licence 

professionnelle du LMD doit se diriger vers des 

créneaux dont la portée économique et sociale est 

significative. Le tourisme, la communication et 

l’information, la traduction et l’interprétariat ne sont 

que quelques domaines porteurs de la licence de 

LMD. En attendant d’autres créneaux, nous pensons 

qu’un réaménagement du programme de licence 

serait souhaitable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                               
 
 
 
 
 

 قنفود محمد ، نبيل حليلو. أ:   األستاذ • 
المتطلبات األكاديمية :  ةعنوان المداخل • 

 والبيداغوجية والمادية لنظام ل.م.د
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 ملخص

في بالدنا المنظومة التربوية تواجه حاليا عدة مشاكل و عقبات منها       

م التكيف مع  ضعف جانب التنظيمة الغياب الفضيع لوسائل  التدريس عد

إحتياجات المؤسسةبطلة إحباط الطالب غياب الحيوية عند األساتدة و 

 المتعلمين.

إذ ن نظام ل. م. د هو عبارة عن حل للعديد من المشاكل التي تواجه التعليم  

العالي في بالدنا في أوجه مختلفة ومتعددة فهو يتطلب إمكانيات وصرامة 

يداغوجية كما أن نجاحه مرتبط باإلرادة المخططات األكاديمية والمادية والب

السياسية. المؤسساتية  الفردية والجماعية ولكن يجب ان نتفادى فخ التطبيق 

الغير عقالني. وعليه يجب أن نلجأ إلى إصالحات جذرية لكي نغير ونحدث 

طرق التدريس والتكوين في جامعاتنا بحيث تلبي حاجياتنا المتزايدة وتواجه 

. وهدا النظام يؤدي إلى تكوين ناجح وفعال يجعل جامعاتنا النموالديمغرافي

د يتطلب احتياجات أو باألحرى ٠م٠تنفتح على العالم األخر. وعليه نظام ل

  متطلبات خاصة.

في ضوء هذه المداخلة سنحاول إن نبرز أهم هذه المتطلبات والتي تتجسد 

 في ثالثة محاور أال وهي    المتطلبات األكاديمية

 

ا

ل

م

ت

ط

ل

ب

ا

ت

 

ا

ل

ب

ي

غ

و

ج

ي

د

 ا

    I. INTRODUCTION : 

Dans notre pays,  le système éducatif rencontre 

actuellement de nombreux problèmes : effectifs 

pléthoriques, manque criant de moyens de toute nature, 

inadaptation aux besoins de la société, chômage et 

incertitude du lendemain chez les étudiants, manque de 

motivation chez les enseignants et les  apprenants. Pour 

cela il faut : définir une réforme pour moderniser l'offre 

de formation dans nos universités ,satisfaire les besoins 

croissants , faire face à l’évolution démographique , 

rendre le système de formation plus adéquat et plus 

performant , ouvrir l'université sur le monde . Pour 

répondre à ces besoins le  système LMD a été adapté aux 

spécificités de l’enseignement  supérieur. Alors qu’un 

certain nombre de pays européens, malgré leur adhésion 

de principe, peinent à entrer dans le système 

d’organisation des formations en LMD, l’Algérie  a 

démarré vite et bien. La mobilisation des établissements 

d’enseignement supérieur est spectaculaire – ce qui 

interdit tout retour en arrière – et ouvre la voie à des 

évolutions dans l’organisation de l’enseignement 

supérieur auxquelles on ne s’attendait pas avant le 

lancement du processus. Mais l’instauration du LMD  

induit des obligations :  

    II. LES BESOINS DU LMD : 

Dans le cadre du séminaire, trois types d’exigences 

sont à examiner :  

•  Exigences académiques,  

•  Exigences pédagogiques,  

•  Exigences  matérielles. 

          II.1.  DEFINITION DE CONCEPTS : 

• Exigences académiques : dispositions 

indispensables à la réussite du LMD et relevant 

des structures chargées de l'Education. 

• Exigences pédagogiques : attitudes attendues 

des enseignants, de l’institution éducative et des 

apprenants. 

• Exigences matérielles : mesure à prendre, au 

plan matériel et infrastructurel, pour le succès 

du LMD. 
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      a) - LES  EXIGENCES ACADEMIQUES   

• Inscrire le LMD dans une politique globale de 

l’Education, 

• établir la transition entre le secondaire et le 

supérieur,  

• avoir une vision globalisante et harmonisée du 

système LMD , 

• Harmoniser les programmes des facultés et 

mettre en place un protocole interuniversitaire 

pour faciliter la mobilité, dans le cadre du 

LMD. 

• Mettre en place une politique d’infrastructure et 

d’équipements et en définir une gestion 

consensuelle, 

• Concevoir et mettre en œuvre une politique de 

gestion et de promotion du personnel enseignant 

de nos universités, par :  

• l’octroi de bourses d’études ou de formation ;  

• l’octroi de congés sabbatiques ;  

• de missions d’étude et de recherche ;  

• la participation à des colloques, séminaires et 

autres rencontres à caractère pédagogique ou 

scientifique,  

• la revalorisation de la condition de l’enseignant, 

etc 

• Développer une réflexion critique sur les 

institutions éducatives. 

• Développer une capacité d'analyse des 

curricula, des manuels et autres instruments en 

usage en éducation. 

• Maîtriser les enjeux de la formation continue et 

de la formation à distance  

• Présenter une meilleure lisibilité de la 

formation et faciliter le transfert des 

compétences.  

b)-  EXIGENCES PEDAGOGIQUES : 

 -  pour les enseignants : 

• La première exigence pédagogique est le 

changement de mentalité, c’est-à-dire,  pour les 

enseignants, adopter une autre conception de 

leur métier pour accepter de : enseigner 

autrement et évaluer autrement. 

     « ENSEIGNER AUTREMENT »  

• C'est enseigné en utilisant les techniques 

pédagogiques modernes  

• en considérant les étudiants comme des adultes 

responsables, des partenaires, partie prenante 

dans  leur propre formation  

• en accordant une grande place aux technologies 

de l'information et de la communication. 

   AVANTAGES :  

• Pour les enseignants :  

• enseignement adapté à l'étudiant ;  

• tâches facilitées par les TIC ;  

• gain de temps, facilité d'échange ;  

• transfert des résultats de recherche vers les 

secteurs de la production ;  

• ouverture sur le monde de l'emploi ;  

• nouvelles bases de promotion de carrière  

• Pour les étudiants :  

• étudiant, apprenant actif, responsable ;  

• tutorat et orientation individualisée ;  
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• apprentissage effectif et continu en recherche 

documentaire et investigation scientifique ;  

• supports de cours disponibles ;  

• plus grandes facilités pour acquérir de 

l'expérience professionnelle à l'université.  

• EVALUER AUTREMENT 

▪ C'est  évaluer pour valoriser et non 

sanctionner ou sélectionner :  

▪ promouvoir la culture de la réussite ; 

▪ consentir des efforts particuliers pour les 

étudiants faibles ; 

▪ accorder une place prépondérante au suivi 

personnalisé de l'étudiant 

▪ évaluer les competences ; 

▪ permettre à l'apprenant de se situer en 

permanence dans son processus de 

formation. 

• AVANTAGES :  

• Pour les enseignants :  

• disposer d'éléments pertinents pour garantir la 

valeur professionnelle de l'étudiant en fin de 

formation ;  

• être en mesure de vérifier, tout au long du 

parcours, si l'étudiant présente les capacités, ou 

un ensemble de capacités correspondant à son 

projet professionnel. 

• Pour les étudiants :  

• disposer d'un maximum de chances de réussite, 

et garantir l'aboutissement de leur parcours de 

formation à un projet professionnel ;  

• être évalués en termes de savoir et de savoir-

faire, mais surtout en termes de  

• Pour les étudiants, accepter d’ « étudier 

autrement », c’est-à-dire :  

• se prendre en charge et s’assumer,  

• consentir des efforts et accepter les contraintes 

du LMD (travail en groupe, effort de travail 

individuel, etc.),  

• accepter de se donner une formation 

multidisciplinaire  

• s'ouvrir à l'innovation  

• compétence. 

C)- EXIGENCES MATERIELLES : 

• Construction et équipement de bâtiments 

(amphis, salles de cours et de TP, labos, 

bibliothèques et bureaux pour les enseignants, 

etc.)  

• Construction d’installations autonomes pour les 

laboratoires de recherches (salles, bureaux, 

divers équipements). 

• Connexion à internet haut débit et fiable  

• Mise en réseau à l’intérieur des structures, et 

des structures entre elles  

• Matériel informatique, didactique, logiciels 

éducatifs ; ouvrages de qualité pour les 

bibliothèques. 

• Prise en compte des conditions de vie et de 

travail des étudiants :  

• construction de résidences,  

• installations socio-communautaires (espaces 

culturels, sportifs, récréatifs, loisirs, etc.),  

• restaurants universitaires, 

•  régularité et qualité des transports,  

• définition d'une politique éducative globale, où 

s'insère le LMD ; 
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• vote de lois organiques accompagnant la mise 

en place du LMD. 

• soutien financier sans faille au LMD (vital) 

       RECOMMANDATIONS : 

• Améliorer les conditions de vie et de travail des 

enseignants et des étudiants  par une bonne  

motivation ;  

• Assurer le strict respect du calendrier 

académique ;  

• Garantir rigoureusement la mobilité des 

enseignants, chercheurs, personnels techniques 

et étudiants ;  

• Rechercher des sources de financement pour 

développer les activités académiques et 

pédagogiques et divers projets universitaires ;  

• Adopter une politique de réforme systématique 

de l’enseignement supérieur en tenant compte 

du contexte socio-économique et socio-culturel.  

• Développer la coopération universitaire. 

• Développer l’excellence à tous les niveaux 

• Soutenir le L.M.D par la mise à disposition de 

moyens financiers conséquents : car, investir 

dans l’Education, c’est investir dans le 

développement, c’est parier sur le futur !!  

III. CONCLUSION :  

Le système L.M.D est une solution aux nombreux 

problèmes que rencontre  l’enseignement supérieur dans 

nos pays, sur divers plans. Il exige des efforts et de la 

rigueur aux plans académique, pédagogique et matériel. 

Sa réussite relève de la volonté politique, institutionnelle, 

individuelle et collective, mais il faut éviter le piège de 

l'application hâtive. Correctement mis en oeuvre, ce 

système peut et doit donner un nouvel essor à 

l'enseignement supérieur dans nos pays.  
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 : تمهيد           

في عصرنا الحديث هذا المتسم  باالنفجار  المعرفي  و تطور  العلوم في مختلف          
المجاالت  اصبح لزاما  على األستاذ  آن يطور  أساليبه التعليمية  لتتماشى  مع  حاجة 

 عبد هللا مقالتي. أ:   األستاذ •
مهارات التدريس :  عنوان المداخلة•

 الحديثة وأهميتها في نظام ل م د
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تنمية قدرات الطالب , و االهتمام به من  جميع النواحي النفسية  و العقلية  
، و عليه  فان الباحثين  في علوم التربية  يؤكدون  على ضرورة  و االنفعالية 

كسب المهارات  التعليمية  من اجل تدريس  فعال ، خاصة في ظل تكريس  
نظام  التعليم الجديد ) ل، م، د ( و بروز الدور  الفعال  لهذه  المهارات  في 

ضوابط   التدريس ، و نطرح  في مداخلتنا  هذه سؤاال محوريا هو :  ماهي
 التدريس الفعال  و مهاراته  الحديثة , و ما أهميتها  في نظام ) ل م د ( 

 و نحاول اإلجابة  عن هذا  التساؤل في المحاور اآلتية :           
 مهارات التدريس : مفهومها  و أهدافها  -1
 مهارات  التخطيط و رصد األهداف  -2

 تعلم .مهارات  طرح األسئلة و إثارة  دافعية  الطالب لل -3

 مهارات استخدام  الوسائل التعليمية . -4

 مهارات التقويم . -5

 اوال : مهارات التدريس: مفهومها ، و أهدافها .
التدريس عملية  يتم من خاللها  تلقين  المعارف  و المعلومات ، و       

ينهض  بهذه المهمة  األستاذ  المدرس ، الذي يتحمل  مسؤولية  إيصال 
الطالب  ، و في ظل االنفجار  المعرفي و التطورات  المعرفة  للتالميذ و

التربوية  الحديثة  اصبح  لزاما  على المدرس إتقان مهارات  التدريس ، و 
مهارات  التدريس  مصطلح  يتضمن  مفاهيم عديدة  لدى علماء التربية ، 
فهناك   مجاالت  متعددة لهذه المهارات ، و طرق  ووسائل تعتمدها ، و 

يكتسبها  المدرس  و تفيد  في تحسين  و تفعيل  العملية   هي خبرات 
التدريسية  للطالب ، و تشمل  عدة جوانب منها : صياغة األهداف  
التربوية  و التخطيط للدروس ، و حسن إدارة الفصل، و مهارات  إثارة 
الطالب  و دفعهم للتعلم ، و استخدام  الوسائل التعليمية  الحديثة  و التقويم 

(, و غيرها  من المهارات  التي تسمح  بتحسين  المستوى  1يد )الجد
 المعرفي للطالب .

و كل هذه المهارات  تهدف  إلى تحقيق  أهداف تربوية استراتيجية  نورد 
 أهمها فيما يلي : 

ربط الصلة  اإليجابية  بين األستاذ  و الطالب  لجعل التدريس  اكثر -
 فعالية  و إنتاجية .

الب  و دفعهم  لالعتماد  على التفكير ، و التحليل  و ـ إثارة  الط
 االستنتاج و حل المشكالت العلمية .

ـ مساعدة  الطالب  على اكتساب القدرات العلمية ، الالزمة لتطبيق  طرق  
 التعلم  و التفكير  العلمي بشكل  صحيح .

ـ اقتصار الوقت  و الجهد و التكيف  مع مقتضيات العصر ، و بخاصة  
سوق العمل ، اذ تساعد  المهارات  العلمية الحديثة  على ربط   مع

 ( 2الطالب  بالمجال المهني )

                                                 
انظر زبد الهويدي  : مهارات  التدريس    1

، دار الكتاب الجامعي ، االمارات   1الفعال, ط 

 24،  23ص  2002العربية المتحدة ، 
انظر عايش زيتون : اسليب  تدريس العلوم ،   2

و ما  133ص  2004دار الشروق ، عمان ، 

 بعدها .

و ال شك  ان هذه المهارات  تتوافق  مع طبيعة  نظام التعليم  الجديد الهادف  الى 
تفعيل التدريس  و جعله  اكثر  احترافية  و مسايرة  للعصر ، حتى ان النظام يركز  

 طبيقي  المهني ، لسد الكثير  من حاجيات  سوق العمل .على المجال  الت
 مهارات التخطيط ورصد االهداف . /2

التخطيط هو التصور  المسبق  الذي يضعه االستاذ للدروس  ، خالل الموسم 
الدراسي ، و يشمل تقسيم  الوحدات  و توزيع  الدروس   و برمجتها ، و اختيار  

لتعليمية  من اجل  تحقيق االهداف التربوية  االساليب  و االنشطة  و الوسائل ا
 المرسومة ، و للتخطيط  اهمية بالغة  نوجزها  في النقاط االتية : 

 ـ تحقيق  االهداف  الفعلية  المرغوب  التوصل اليها .
ـ مساعدة  االستاذ  على اختيار  افضل االساليب  و طرق التدريس  التي تتالئم  مع 

ار  افضل الوسائل  التعليمية التي تسهل  عميلة الفهم  و مستويات الطالب , و اختي
 تثير االنتباه. 

برمجة  الدروس بما يتوافق  مع المدة الزمنية ، فال يتم ارهاق الطالب  باالسراع   -
 في المنهاج  و ال يحصل التاخر  و عدم  انهاء المنهاج المقرر .

ضمن له  الربط بين ان التخطيط  الجيد  يولد  الثقة  لدى االستاذ ، و ي -
عناصر  الخطة  من اسلوب  و انشطة  ووسائل ، مع انتقاء  افضل  االساليب 

 ( .3التقويمية )

و للتخطيط مستويات  ثالثة رئيسية  ، التخطيط  السنوي الطويل المدى ، و تخطيط  
الوحدة  الدراسية ، و تخطيط الدرس ، و يحظى التخطيط االخير  باالهمية  القصوى 

يتوجب  على االستاذ  ان يضع  التصور  القبلي  للمواقف  التعليمية  التي تتم   ، اذ
 في الدرس  لتحقيق  االهداف  المرسومة .

ان االهداف التعليمية  المرسومة  تحدد لنا نتائج  التعلم المتوقع  من              
ليم  ومستوياته و المتعلم  ان يحققها ، و بواسطة هذه االهداف نتعرف  على انواع التع

ادواته, و يعتقد كثير من الباحثين  ان االهداف السلوكية  تحقق مجموعة  من 
الغايات  في مجال  المنهاج و التعليم و التقويم ، في حين  وجه البعض االخر جملة 

انتقادات  للصياغات  السلوكية لالهداف  باعتبارانها تركز على النتائج  التعليمية  
الفورية ، و على السلوك  السطحي  للطالب ،  و الحقيقة  ان هناك  المباشرة  و 

 (. 4بعض المواد التعليمية  يتعذر وضع اهداف لها  )
و تصنف االهداف التربوية   الى ثالث  مجاالت ، المجال المعرفي  الذي يتضمن  

االنفعالي  ) المعرفة ،  الفهم ، التطبيق ، التحليل ، التركيب ، التقويم  ( ,و المجال 
الذي يشمل  خمس  فئات  انفعالية ) االستقبال ، االستجابة ، التقييم ، التنظيم ، 
التمييز( ,و هنالك المجال  النفسحركي  الذي يؤكد  على المهارات الحركية في التعلم 

 كاستخدام  االلة الكاتبة مثال .
  مهارات  طرح االسئلة  و اثارة  دافعية  للطالب للتعلم : /3

تعد طريق التدريس باالسئلة  في الوقت الحاضر  من انجح وسائل التدريس , النها 
تساعد  على انعاش  ذاكرة الطالب  ، وتفعيل تحصيلهم  العلمي ، اذ تؤكد الباحثة  
االمريكية  هيلد اتايا  ان الطريقة  التي يلقى بها  المعلم اسئلته  تعتبر  اهم فعل  

                                                 
انظر بتفصيل زيد الهويدي : مهارات التدريس الفعال  3

 .79-75ص -,مرجع سابق , ص
-57انظر , عايش زيتون : المرجع السابق ,   ص ـ ص ,  4

73. 
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( ,   و في نظام  التعلم الجديد ) ل م 5دريس )مفرد  مؤثر  في  عملية الت
د (  يتم التركيز  اكثر على هذه  الطريقة  النها  تساعد  الطالب  على 
تطوير  مستويات  تفكيرهم  و تجعلهم  اكثر احتكاكا  باالستاذ و الدرس ، 
و على االستاذ  ان يراعي  مجموعة ضوابط تساعد  على انجاح  هذه 

اتاحة  الفرصة  لمشاركة الطالب  في ادارة الدرس , و  الطريقة , و منها 
رعاية  مباداراتهم  و التقليل  من سيادة  االستاذ  خاصة  في االعمال 
التطبيقية ، اذ  يكون االستاذ  موجها  في الدرس  و مرافقا  لمجموعة  من 
الطالب  في الميدان التمهيني ، و بذلك يمكن تكوين   طلبة ملمين  

م  , قادرين  على التفكير  و حل المشكالت  المهنية ، و هذا  بتخصصاته
 ما يصبوا  اليه  التكوين  التمهيني  في نظام ) ل م د (. 

و من اهم  مهارات  طرح السؤال  االختيار  المناسب  لنوع  وطبيعة     
السؤال  الذي يتوجب  ان يكون  موجه  بشكل  سليم و هادف  لخدمة  

مرصودة , و ينصح  بطرح  االسئلة  المباشرة  و الدقيقة اهداف  تعليمية  
, و باالصغاء  الجوبة الطالب  و مراقبة  االسئلة و االجوبة  التي تصدر  

( , و تعد طريقة  حل االشكاالت  سبيل  انجع في عرض 6عنهم )
الدروس, يعتمد  فيها االستاذ  على طرح االشكالية او سؤال موضوع 

الب  في االجابة  عنه وفق  خطوات مهمة  تعتمد  الدرس  ، ويشرك الط
العرض  و التحليل و المقارنة  و االستنتاج , و بذلك  يتدرب الطالب   

على مناهج  البحث و معالجة  المشكالت  و القضايا  الشائكة  التي 
( , هكذا نعد  طالبا  قادرا  على مواجهة  7تعترض  حياتهم  المهنية )

، و يعتبر   هذا من بين اهداف  التعليم  الجديد ) المشاكل  و الصعاب 
 ل م د ( االساسية .

ان طريقة  طرح االسئلة  في التدريس  تساعد على اثارة  دافعية   
الطالب  نحو التعلم , كما ان هنالك  سبال اخرى  تسهم في اثارة الدافعية   

بالنشاطات  كالتشويق  و استعمال  الوسائل التعليمية , و تكليف الطالب  
المختلفة ،.وتعد  الدافعية  عنصر مهم  في العملية التعليمية  ,و هي  في 

مفهومها  العام  عبارة  عن " الحاالت الداخلية  او الخارجية  العضوية  
التي تحرك  السلوك  و توجهه  نحو تحقيق  هدف  او غرض معين ، و 

 ( .8تحافظ  على استمرارية  حتى يتحقق  ذلك الهدف )
و يمكن ان تكون  االثارة  في بداية  الحصة, كما يمكن ان تكون خاللها 
، و تعتمد اساليب  و طرق عديدة  في اثارة  دافعية الطالب  منها : 
توضح  االهداف  و البناء و التشجيع و االفصاح عن نتائج التعلم و 

                                                 
نظر   ,مسعد محمد زياد : اساليب  ا   5     

   28, ص 2001التدريس , دار الفكر العربي , 
انظر , ماجد الحطابية و علي بني احمد :    6

التربية العملية  االسس النطرية و تطبيقاتها ,  

و ما  71,ص,   2002دار الشروق ، عمان ، 

 بعدها .
انظر بتفصيل : ماجد الخطابية  و علي بن   7

 83-71ص  –حمد : المرجع نفسه  ص 
انظر ، زيد الهويدي : المرجع السابق ، ص   8

121 . 

التعليمية  و   مشاركة  الطالب  في التخطيط  لالنشطة  التعليمية  و مراعاة  قدراته
 توفير  الجو المناسب  داخل القسم .

 مهارات استخدام  الوسائل التعليمية :  /4
الوسائل التعليمية  هي جملة  االدوات  او المواد او االجهزة  التي يعتمدها      

المدرس  ,و تساعد  على تحقيق  االهداف التربوية  للعملية التعليمية  ، فنجد  
ة  المرئية )الصور ، الخرائط ، البيانات  المجسمات ...(, و الوسائل الوسائل التعليمي

السمعية ) المسجل ، االعالم االلي ، االنترنت ...(, و هناك المواقع الطبيعية ، و 
 المتاحف و المعارض. 

وقد ازدادت   اهمية  مثل  هذه الوسائل  في العصر الحديث  و اصبحت تعد ركنا  
عليمي  النها تزيد  في اثراء المادة  العلمية للطالب  و تحقق  اساسيا في النشاط الت

االهداف  التربوية  المرسومة ، اذ ال  يمكن  االستغناء  عن الخريطة  في تدريس 
 التاريخ مثال 

و يتوجب على المدرس  ان يحسن  استخدام  هذه الوسائل  و ان يفعل  دورها  في   
المنهاج ، و تتجلى  اهمية الوسائل  في تشويق  الفهم  و تبسيط  المعارف  و تقويم 

الطالب  و شد انتباههم  و توضيح  المادة الدراسية  و توفير  الجهد و الوقت  على 
المعلم و المتعلم , و تساعد  في مراعاة  الفروق  الفردية   و احراز خبرات  متنوعة  

 للطالب .
على مهارات  استعمال  الوسائل   و بحكم  هذه المكانة  تعتمد  العلوم  الحديثة   

 التعليمية 
و قد تعدت اشكالها  و ادواتها التعليمية ، فكان حري على نظام ) ل م د (  ان يجعل  
من المخابر  و االجهزة والشبكات  المعلوماتية  الوسائل  االكثر نجاعة  في العملية 

كسب الخبرات و  التعليمية , و قد تحققت  في الميدان نتائج باهرة  على صعيد
 تحسين  االداء  العلمي  و ربح الوقت  و التكيف  مع التطورات العلمية  المتسارعة .

 :  مهارات التقويم -6
يعد التقويم عملية مهمة في التدريس , و قد عرفه المختصون  بالقول  ان "  التقويم    

لسبيل للتعرف (,  فهو ا9عملية  تشخيصية  عالجية  و قائية  و شاملة و مستمرة"  )
على  مهارات الطالب  و مدى اكسابهم  و المامهم بالعملية التعليمية , و يقوم  
بعالج الموقف  و اقتراح  حلول  للمشاكل التعليمية ، كما انه  يعد  عملية  و قائية  
يمنح  من حدوث  الخطا  و تكراره ، و من  اهم سمات  التقويم الرئيسية  ان يكون  

العملية التعليمية  ) التلميذ ، المناهج ، االهداف ( و ان يكون  مستمرا  شامال لجوانب 
 و مواكبا للعملية التعليمية .

و يمارس  المدرس التقويم  بأشكال مختلفة, بالمالحظة  و المقابلة  و االستبيان     
ارا , و االختبار , و تعد االختبارات التحريرية  من اهم اشكال  التقويم  و اكثرها  انتش

اذ تعتمد في االمتحانات الرسمية  لجميع المستويات , و تكون  اما في شكل  
اختبارات  مقالية  أو اختبارات موضوعية ، و تحبذ  طرق التقويم  الحديثة  األسلوب 
األول  الن الطالب  يكتب  مقاال  باالسلوب  و الطريقة  التي يراها  مناسبة  لالجابة  

ة  في السؤال  فيختبر  في معلوماته ومنهجيته ,وتقيم قدراته عن اإلشكالية المطروح
في العرض والتحليل واالستنتاج ,واما  االختبارات  الموضوعية  فأشكالها  بسيطة  و 

                                                 
 .146  انظر , زيد الهويدي : المرجع السابق,  ص,    9
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هي تحصيلة  تكون  االجابة  فيها  محدودة  ,و تتخذ  اشكال عديدة  ) 
جاع الصواب و الخطا ، اكمال النصوص ، االختيار بين متعدد ، استر 

 ( 10معلومات ... الخ )

و لعلى من اهم مهارات التقويم  السليم  مراعاة المستوى , و التنوع في   
الموضوعات , و الشمولية  و عدم االقتصار  على موضوع  واحد , و من 
المهم  بمكان  اختبار قدرات  الطالب  المعرفية و المنهجية  و عدم 

ينصح  في مجال الدراسات  االقتصار  على اختبار  محفوظاته  ، و 
االجتماعية  بطرح اسئلة  الموضوعات  الشائكة ، و القضايا  التي تحتاج  

( , 11الى التحليل  و االستنتاج  حتى  تكتسب العملية التعليمية  مهاراتها )
و يعتمد  نظام  التعليم  الجديد ) ل م د ( كل هذه المهارات  لخدمة  

و مثلما  يهتم   بتحسين  اداء  امتحانات  اغراض  التقويم  التعليمية , 
نهاية السنة  و عالج  بعض  عيوب  االمتحانات  كالرسوب في بعض 

 المقاييس الثانوية .
فانه  يهتم اكثر بتفعيل  تقويم  األعمال  الموجهة  من حيث  التنويع  و 
المراقبة  المستمرة ، و التأكد  من المستوى التحصيلي  للطالب  عن 

االمتحانات  الشخصية  و مراقبة األنشطة التعليمية  و االحتكاك  طريق  
اكثر بالطالب   ومرافقته  في الميدان  المهني ،  و كل  هذه األساليب  

تدارك  الكثير من العيوب و في تحسين العملية  التقويمية  و  تسهم 
 . ةالنقائص المسجلة  في أنظمة  التعليم الكالسيكي

 الى تاكيد  ما يلي :  و في الختام  نخلص 
ـ ان التدريس الفعال  في العصر الحديث  يتطلب  كسب مهارات  

 التعليمية  التي تنهض  بدور فعال  في تحسين  اداء العملية التعليمية .
ان المهارات  العلمية  تقوم  اساسا على  التخطيط  الجيد للدروس   -

 ورصد  األهداف  التربوية  المرجى  التوصل اليها .
ان العملية التعليمية  تتطلب  مهارات  تدريبية  عديدة  ترتبط  اساسا  -

استخدام    باالستاذ و بطريقة  التدريس  و اساليبه  و بمهارات
 تحسين اداء  العملية التقويمية. الوسائل التعليمية  و 

                                                 
انظر , زيد الهويدي :  المرجع السابق , ص,    10

 150ـ145ص, 
انظر , عايش زيتون : المرجع السابق,ص,   11

 .355-341ص ,
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تــم تصــميمه تلبيــة لضــرورة التكيــف بمــا  ''  "LMDنظــام 
وكــذلك لحاجيــت الطالــب فــي , معــات عالميــاالجا يســري مــن تطــورات فــي

و لهــذا الغــرض صــمم حتــى يمكــن الطالــب  تيســير و توســيع فــرص العمــل.
       .  تخصصات و محيطات عمل مختلفة ىإل من اإلدماج

، تقــّدمت عــّدة مؤسســات تعلــيم 2003ابتــداء مــن ديســمبر 
ـــوين فـــي مجـــال  ـــات ''LMD''عـــالي باقتراحـــات لفـــتح التك . دراســـة الملف

( مؤسسـات نموذجيـة بالبـدء بتطبيـق نظـام 10التـرخيص لعشـرة ) سمحت
''LMD ''  الشــهادة األولــى أي ليســانس  2004ابتــداء مــن ســبتمبر .

 2004نــوفمبر  21المــؤرخ فــي   04-381حــددت بالمرســوم رقــم 
 المتضمن إنشاء شهادة ليسانس "نظام جديد" .

، منحــت   2005-2004 فــي خــالل الســنة الجامعيــة 
مؤسسـة بتطبيـق  29لــ:  اعتمادا جديـدا والـذي يسـمح 19يل لجنة التأه

التكــوين المقــدم يحتــوي  .2005ابتــداء مــن ســبتمبر '' LM D''نظــام 
علـــى عـــدد ممتـــاز مـــن التخصصـــات كلهـــا موافقـــة للتصـــريحات الرســـمية 

 .''LM D''والعالمية بما يخص نضام لـ: 

ت يذكر أنه ولغاية السنة الدراسية الحالية وصل عـدد المؤسسـا
 .مؤسسة 39'' في الجزائر إلى LM Dالجامعية المطبقة لنظام ''

 القسم األول: مصطلحات تعريفية للنظام الجديد

 :التعريف بالـ: ل م د - 1

م العـالي مسـتورد دكتراه( هـو هيكـل للتعلـي -ماستر  -ل م د أو )ليسانس 
من البلدان األنجلو ساكسونية، هذا الهيكـل معمـول بـه تـدريجيا فـي بالدنـا 

ـــدة هـــذا ضـــمن روح وي .2004منـــذ ســـبتمبر  النظـــام تعليمـــا ذي قيمـــة جي
وتســليم شــهادات معتــرف بهــا ســواء علــى المســتوى الــوطني أو العــالمي 

بليـة تحويـل بفضل نظام الوحدات القياسية، ومبدأ حركيـة الطلبـة، وأيضـا قا
 المكتسبات

 :الليسانس -2

بعد الحصول على الباكالوريا، يسجل الطالـب فـي إحـدى مسـارات التكـوين  
ـــة أو (. 3 + بكالوريـــا)التـــي تقـــوده إلـــى الليســـانس  ســـواء كانـــت أكاديمي

ــى  ــتم فــي ســتة سداســيات وتطــابق الحصــول عل مهنيــة، فــإن الليســانس ت
كمـا بإمكــان الطالــب , (وحـدة قياســية للسداســي 30)وحـدة قياســية  180

 مزاولة دراسته لتحضير شهادة المـــاستر في التخصص الذي يختاره.

 :المــــــاستر  - 3

وتكون تعميقا  هي شهادة تحضر في مدة سنتين من بعد الليسانس،
 للتخصص المختار خالل تحضير شهادة الليسانس.

 :الدكتـــــــوراه - 4

هي أخر شهادة موجهة لحاملي شهادة الماستر الراغبين في تعميق 
كتوراه تحضر في مخبر أو مركز للبحوث بعد ثالثة دراساتهم. شهادة الد
 سنوات على األقل. 

 :كيفية التسجيل في الـ: ل م د - 5

تسجيله في النظام القديم. تسجيل الطالب في نظام الـ: ل م د مشروط ب
إذن بعد التسجيل في النظام القديم، يمكن أن يسجل الطالب في نظام الـ: 

ل م د في مؤسسة جامعية تابعة لمحيطه الجغرافي ومؤهلة في ل م د  
حسب شعبة البكالوريا المتحصل عليها، وكذالك حسب المسيرة  التي يريد 

ن تسجيل الطالب في ل م د يلغي الطالب متابعة تكوينه فيها، و بالطبع فإ
ملء طلب  إذ يطلب من الطالبالتسجيل الذي قام به في النظام القديم, 

خاص ليعبر  فيه عن رغبة توجهه لنظام الـ: ل م د وبعد دراسة الطلب 
 يخبر الطالب عن قبول أو عدم قبول طلبه.

 القسم الثاني: مصطلحات بيداغوجية في النظام الجديد

 البيداغوجية في نظام ل م د  الجديد:رض ألهم المصطلحات وفيما يلي نتع

 :المتابعة - 1

يجــب أن يســـتفيد كــل طالـــب مـــن نظــام اســـتقبال، ومتابعــة، ودعـــم يتـــيح  
. نجاحـــه ويســـاعده علـــى ضـــمان االتســـاق البيـــداغوجي لمســـاره وتوجيهـــه

يتضـــمن مســـار ليســـانس مـــن جهـــة أخـــرى بالضـــرورة تعلـــم طرائـــق العمـــل 
يـــؤطر األســـاتذة األوصـــياء , تعمال المـــوارد الوثائقيـــةالجـــامعي وكـــذلك اســـ

 ومدراء الدراسة الطالب في تكوينه

 :ملحق وصفي - 2
هو وثيقة مرفقة مع شهادة الدراسات العليـا تهـدف إلـى تحسـين الشـفافية  

وتســهيل التعــرف األكــاديمي والمهنــي للمــؤهالت، ويصــدر عــن المؤسســات 
 الوطنية

  
 : المراقبة المستمرة - 3
أعمال )ط مــن تقــويم المعــارف يكمــن فــي فحــص الطلبــة بطرائــق مختلفــةنمــ

 .على مدى السداسي...( بحث، اختبارات شفوية أو مكتوبة، عروض

 

 : الـرتـب - 4
الرتددددي لددددي الب الوريددددا  . تحدددددد الرتددددي المسددددتويات الرئيسددددة المرجعيددددة

 .والليسانس  و الماستر  والدكتوراه

وهــــــــذا النظــــــــام يحتــــــــوي علــــــــى ثالثــــــــة مبــــــــا دئ، وهــــــــي الرســــــــملة َ 
(capitalisation)الحركية ،(mobilité) والوضوحية(lisibilité). 

 :(capitalisation)الرسملة - 5 

 باخوي ادريس. أ:   األستاذ •
 التعريف بأهم المصطلحات     :عنوان المداخلة•

  جية في النظام الجامعي الجديدالبيداغو                 

http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/?#Quest ce que le LMD...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Cest quoi le Master...#Cest quoi le Master...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Cest quoi le Master...#Cest quoi le Master...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Cest quoi le Master...#Cest quoi le Master...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Et le doctorat...#Et le doctorat...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Comment minscrire au LMD...#Comment minscrire au LMD...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Capitalisation...#Capitalisation...
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ــي أن الوحــدات الدراســية المكتســبة ال مجــال إلعادت هــا حتــى لــو تــم و تعن
تحويـــل الطالـــب مـــن مؤسســـة ألخـــرى فإنـــه يـــتمكن مـــن تحويـــل رصـــيده ) 

 القروض ( عند مغادرته مؤسسته األصلية.

 : (mobilité)الحركيــة -6

تمكــــــن الطالــــــب أو الطالبــــــة مــــــن تحويــــــل ملفــــــه  (mobilité)الحركيــــــة
 البيداغوجي وتسجيله في أي مؤسسة جامعية في الجزائر أو خارجها.

 :(lisibilité)الوضــوحيــة- 7

تمكــن لســوق العمــل أن يقــارن بســهولة شــهادات  (lisibilité)الوضــوحية
 د في إطار التشغيل.  الـ: ل م

 :وحدة التدريـــس -8

 الدراسة في نظام الـ: ل م د تحتوي علـى وحـدات دراسـية. الوحـدة الدراسـية
مكّونــة مــن مــادة أو مجموعــة مــن المــواد. هنــاك عــدة إنــواع مــن الوحــدات 

 الدراسية:

 unité d'enseignement)الوحــــدة الدراســــية األساســــية .1
fondamental) .التي تحتوي على المواد األساسية 

 unité d'enseignement de)الوحـدة الدراسـية لإلكتشـاف .2

découverte)  ــــب أو الطالبــــة أن ــــي تمكــــن الطال يوســــع الت
 نظرياته ومعرفته، وتساعده في إعادة توجيهه.

 unité d'enseignement)الوحــدة الدراســية للثقافــة العامــة .3
transversal)  التي تحتوي على مواد اللغـات الحيـة، وكـذالك

أو مــــا يســــمى  مــــواد تكنولوجيــــة اإلعــــالم واإلتصــــال وغيرهــــا.
 بالعرضية.

 ه دراستها.الوحدة الدراسية تابعة لسداسي معين، وتتم في

 :تقــويم وحدة التدريس -  9

 .(crédits)وقروض (moyenne)الوحدة الدراسية تحتوي على معدل

 ،المعدل يؤكد إكتساب الوحدة الدراسية أو ال 

 رسملة رصيد الوحدة الدراسية.  تدخل في إنشاء القروض

، فـإن الطالـب لـه إمكانيـة اإلسـتدراك. وعند عدم اكتســــاب وحـدة التــدريس 
تسب وحـدة التـدريس فـي اإل سـتدراك، فالطالـب يكـون لـه المجـال وإذا لم تك

 في إعادتها كلي ا أو جزئي ا في السنة المقبلة.

 ة:عدم اكتساب وحدة التدريس وتأثيره على مزاولة الدراس - 10

هذا مرتبط بمجموع القروض المحصل عليها في السداسي األول 
، تحويل الطالب 30والسداسي الثاني. إذا كان هذا يساوي أو يتجاوز 

ك ما بقى له من للسنة الثانية يكون عادي ا ولكن على الطالب أن يستدر 
 قرض السنوية. 60المواد لكي يحصل على 

 :(credit)القرض   -11 

القــرض هــو وحــدة قيــاس الدراســة، يتبــع الوحــدة الدراســية. القــرض مــرتبط 
لعمـــــل البيـــــداغوجي المطلـــــوب مـــــن الطالب)دراســـــة، العمـــــل الفرضـــــي، با

 (travail personnel)مرتبط بحجـم العمـل الفـردي  تربص...(، إذن هو
 المطلوب من الطالب. (travail présentiel)وحجم العمل الراهن

إذ، و عدد القروض للوحدة الدراسـية عمــــومي لكـل المسؤسســـات الجامعيـــة 
لقــرض مختلــف شــيئا مــا، لهــذا الوحــدة الدراســية قابلــة للتحويــل. إذا كــان ا

 فإن فريق التكوين للمؤسسة التي يرغب فيها الطالب تدرس الملف.

 انس:عدد القروض الالزمة للتحصل على شهادة الليس - 12

قرض  60قرض، ما يعادل  180شهادة لليسانس يتحصل عليها بجمع 
 لكل سنة.

 :المـاستر عدد القروض الالزمة للتحصل على شهادة - 13

قرض  60قرض، ما يعادل  120شهادة الماستر يتحصل عليها بجمع 
 لكل سنة.

فإنها تكوين يتطلب مناقشة أطروحة.أما بالنسبة للدكتوراه   

 :الشهـادة األكاديمية  - 14

الشهادة األكاديمية تمكن الطالب من متابعة دروس أطول )مــاستر، 
 دكتوراه(.

 :الشهــادة المهـنية - 15

الشهادة المهنية تمكن الطالب من التحصل على شهادة )ليسانس، 
 ماستر( مهنية للدخول في عالم الشغل بصفة أسرع.

 :  16 - طريقة التوجه إلى األكــاديمية أو المهنية

ليست هناك قاعدة محددة، وقد يكون التوجه مرتبط باختيار الطالب 
 ني.حسب مشروعه المه

عـدد المقــــاعد محـدود و  يتم التوجه بعد نهايـة مرحلـة الجـذع المشـترك. و
 وذالك ألحسن تكفل بالطالب.

 :الميـادين - 17 

 ميدان ا: 14هناك في الجزائر 

1. SM :)علوم المادة )فيزياء، كيمياء  

2. MIAS :رياضيات ، إعالم ألي  

http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#La mobilité et la lisibilité, cest quoi au juste...#La mobilité et la lisibilité, cest quoi au juste...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Quest ce quune unité denseignement(UE)...#Quest ce quune unité denseignement(UE)...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Quest ce quune unité denseignement(UE)...#Quest ce quune unité denseignement(UE)...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Quest ce quune unité denseignement(UE)...#Quest ce quune unité denseignement(UE)...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Comment on évalue une UE...#Comment on évalue une UE...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Comment on évalue une UE...#Comment on évalue une UE...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Comment on évalue une UE...#Comment on évalue une UE...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Et si lUE nest pas acquise...#Et si lUE nest pas acquise...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Une UE non acquise gênera-t-elle la progression des études...#Une UE non acquise gênera-t-elle la progression des études...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Quest ce donc un crédit...#Quest ce donc un crédit...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Est ce que le crédit est commun à tous les établissements pour une UE donnée...#Est ce que le crédit est commun à tous les établissements pour une UE donnée...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Combien de crédits faut-il totaliser pour lobtention de la Licence...#Combien de crédits faut-il totaliser pour lobtention de la Licence...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Et pour le Master, combien en faudrait-il...#Et pour le Master, combien en faudrait-il...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Quest ce quun diplôme académique...#Quest ce quun diplôme académique...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Quest ce quun diplôme académique...#Quest ce quun diplôme académique...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Quest ce quun diplôme académique...#Quest ce quun diplôme académique...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Et le diplôme professionnel...#Et le diplôme professionnel...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Comment se fait lorientation en académique ou en professionnel...#Comment se fait lorientation en académique ou en professionnel...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#A quel moment se fera lorientation...#A quel moment se fera lorientation...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Le nombre de places est t-il limité...#Le nombre de places est t-il limité...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Le nombre de places est t-il limité...#Le nombre de places est t-il limité...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Quels sont tous les domaines...#Quels sont tous les domaines...
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3. SNV : علوم الطبيعة والحياة )بجيولوجيا، بيوكيمياء، علوم
  البحر,,,(

  علوم الصحة )الطب، الصيدلة,,,( .4

5. STU:)...علوم األرض والكون)جيولوجيا  

6. ST :هندسة معمارية، إلكترونيك...( علوم للتكنولوجيا(  

7. SECG : علوم االقتصاد والتجارة والتسيير 

 علوم القانون ، واإلدارة والسياسة  .8

  علوم االجتماع )علم النفس، علم اإلجتماع...( .9

 علوم اإلسالم  .10

  اللغة العربية .11

12. LLE : أدب و لغات حيــــة  

  الفن والرياضة .13

 الهندسة  .14

 :المـسارات النمـطية - 18
داخــل كــل مجــال، تقتــرح عــدة مســارات للتكــوين والتــي هــي فــي الواقــع  فــي 

كـــل مســـار يتضـــمن وحـــدات التعلـــيم . تطـــور وتقـــدم بيـــداغوجي للمســـار
 اإلجبارية واالختيارية، وقد يكون ذي توجيه أكاديمي أو مهني

  
 :(groupe)والفـرع  (section)القسم  - 19 

من  (section)يتكون من عدد قليل من الطلبة, القسم (groupe)الفرع
جهته هو عدد محدد من الفروع. األعمال التوجيهية أو التطبيقية تخص 

 سم.الفروع. الدروس من جهتها تخص الق

 :نظام التقويـم في الـ: ل م د  - 20

 نظام التقويـــم في الـ: ل م د هو سداسي. 

 حســاب المعـــــــدل: - 21

أوال  ، الوحدة الدراسية تقيم حسب المعدل المتحصل عليه في جميع المواد 
 التابعة لها.

 ثاني ا ، المعدل السداسي يقّيم بجميع معدالت الوحدات الدراسية .

 : 10/20عندمـا يكـون المعدل العـام أقـل  - 22

 من السنة األولى إلى الثانية:

، الطالب يستطيع  30كان عدد القروض المحصل عليها أكثر من إذا 
 60االنتقال إلى السنة الثانية ، وعليه التخلص من الرصيد الباقي ) 

ا ناقص القروض المحصل عليها(.  قرض 

 من السنة الثانية إلى الثالثة:

مـــن المجمـــوع  %80إذا كـــان عـــدد القـــروض المحصـــل عليهـــا أكثـــر مـــن 
كســب وحــدات التــدريس للســنتين األولــى(، الطالــب الســنتين األولــى )مــع 

يسـتطيع االنتقـال إلـى السـنة الثالثــة ، وعليـه الـتخلص مـن الرصـيد البــاقي 
ا ناقص القروض المحصل عليها في السنتين األولى(. 120  قرض 

 : كيفية االنتقال في الدراسـة - 23

فــإن االنتقــال  10/20إذا كــان المعــدل العــام لكــل سداســي أكثــر أو يســاوي 
ـــي. وإذا كـــان المعـــدل أقـــل مـــن  ـــاك  10/20إلـــى الســـنة العليـــا هـــو آل فهن

 حالتين:

 من السنة األولى إلى الثانية:

، الطالــب يســتطيع  30إذا كــان عــدد القــروض المحصــل عليهــا أكثــر مــن 
 60االنتقــال إلــى الســنة الثانيــة ، وعليــه الــتخلص مــن الرصــيد البــاقي ) 

ا ناقص القروض المحصل عليها(.  قرض 

 من السنة الثانية إلى الثالثة:

مـــن المجمـــوع  %80إذا كـــان عـــدد القـــروض المحصـــل عليهـــا أكثـــر مـــن 
)مـــع كســـب وحـــدات التـــدريس للســـنتين األولـــى(، الطالـــب الســـنتين األولى

يسـتطيع االنتقـال إلـى السـنة الثالثــة ، وعليـه الـتخلص مـن الرصـيد البــاقي 
ا ناقص القروض المحصل عليها في السنتين األولى(. 120  قرض 

 أو الجسر: (passerelle)المعبـر - 24 

المعبر هو وسيلة تقدم للطالب لكي يصحح توجيهه األولي باالتجاه إلى 
 تخصص آخر.

 : فـريق التكويــن - 25

 يترأسه رئيس القسم.   فريق التكوين متكون من أساتذة،

 : الفريق البيداغـوجي - 26

ونفس مــا قيـــل وجي مكـــون مــن أســـاتذة الوحــدة الدراســـية.الفريــق البيــداغ
 بالنسبة للماستر أيضًا.

 

 

 خالصــــــة :

http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Quest ce quune section et un groupe...#Quest ce quune section et un groupe...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Quel est le système dévaluation du LMD...#Quel est le système dévaluation du LMD...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Quel est le système dévaluation du LMD...#Quel est le système dévaluation du LMD...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Quel est le système dévaluation du LMD...#Quel est le système dévaluation du LMD...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Quel est le système dévaluation du LMD...#Quel est le système dévaluation du LMD...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Comment dès lors calculer la moyenne...#Comment dès lors calculer la moyenne...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Que se passerait t-il si la moyenne générale compensée entre les UE est inférieure à 10/20...#Que se passerait t-il si la moyenne générale compensée entre les UE est inférieure à 10/20...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Que se passerait t-il si la moyenne générale compensée entre les UE est inférieure à 10/20...#Que se passerait t-il si la moyenne générale compensée entre les UE est inférieure à 10/20...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Comment se fait la progression des études...#Comment se fait la progression des études...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Une passerelle, cest quoi au juste...#Une passerelle, cest quoi au juste...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Et léquipe de formation...#Et léquipe de formation...
http://www.umbb.dz/PAGE-LMD-ARABE/forum.htm#Et léquipe pédagogique...#Et léquipe pédagogique...
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العــالي  ونســتطيع القــول أن هــذا النظــام يمثــل هندســة التعلــيم
وحـــدة،  180ســنوات أو  3الــذي يحضــر شــهادات الليســـانس )بكالوريــا +

راه ) وحـدة بعـد الليسـانس( أمـا الـدكتو  180سـنتان أو  + ماستر )ليسانس
الشـــهادات معتـــرف بهـــا علـــى  ســـنوات مـــن البحـــث(. هـــذه 3ماســـتر + 

المستوى الـوطني وكـذلك علـى المسـتوى الـدولي . حاليـا يوجـد فـي الجزائـر 
اعتماد نمطين مـن المسـار فـي الجامعـة  مجاال في التكوين وسوف يتم 14

يطبـق علـى الطلبـة ذوي  فاألول مهني والثاني أكـاديمي. الـنمط األول سـو 
الثـاني فهـو موجـه  رة العالية ويعتمد على الدراسات القصيرة أما النظامالوتي

 إلى الطلبة الذين أظهـروا عالمـات جيـدة فـي البحـث ويكـون بدراسـة أطـول

أسبوعا . أمـا طريقـة التنقـيط  15إلى  13سداسي في هذا النظام وهو من 
 وتحسـب باألخــذ بعـين’ crédit’ فهـي تعتمــد علـى وحــدة قيـاس تســمى

 -ر العمل المبذول من طرف الطالـب المتكـون مـن الحجـم السـاعي االعتبا
سـاعة ..  15التـربص وتمثـل الوحـدة عمـل  -المشاريع  - العمل الشخصي

وحتى يستطيع الطالب االنتقال من سنة إلى أخـرى عليـه أن يتحصـل علـى 
الوحدات في السداسيين هـذا مـا بـين السـنة األولـى والثانيـة أمـا  % من50

الثالثة فالبد علـى الطالـب أن يتحصـل علـى األقـل علـى  السنة لالنتقال إلى
النظــام الجديــد هــذا ســوف يســمح  فــإن  % مــن الوحــدات وعلــى كــل80

للطالـب هـذا  بإعطاء تقييم أحسن للمعلومات المتحصـل عليهـا ومسـار جيـد
 األخير يكون باستطاعته االندماج بسهولة في عالم العمل ويعود فيما بعد

جــل إنهــاء دراســته التــي تكــون حســب متطلبــات القطــاع إلــى الجامعــة مــن أ
القطاع الذي سوف يلعب دورا مهما ألنـه حسـب طلـب  الذي ينشط فيه هذا

تــدرس كمــواد أساســية وبهــذه  المســتعملين ســوف يــتم تنظــيم المــواد التــي
فـي سـوق  الطريقة سوف تتحاشى مستقبال التكوينات العشوائية التي تضع

جين بـدون مقيـاس مـع االحتياجـات الحقيقيـة العمل عددا مهمـا مـن المتخـر 
يحتـوي علـى '' L M D''نظـام لــ: و األكيـد أن , فـي الـبالد لسـوق العمـل

ــة(capitalisation)ثالثــة مبــادئ، وهــي الرســملة   (mobilité)، الحركي
  .(lisibilité)والوضوحية 

 الـ: ل م د يحضر لشهادات:وباختصار فإن نظام 

 معترف بها في العالم .1

كيف مع اإلحتياجات الحقيقية لسوق الشغل وهذا يتم أكثر ت .2
 تحقيقه بفضل:

 .برامج التدريس التي تتطّور باستمرار ✓

 .العالقة المرتبطة مع القطاع المستعمل ✓
 المصادر المعتمدة: 

 

ــاني  18مــؤرخ فــي  02منشــور رقــم  •  16هـــ موافــق  1427ربيــع الث
ــــه حــــاملي شــــهادة 2006مــــاي  ــــي وتوجي ــــق بالتســــجيل األّول  متعل

 2006 – 2007البكالوريا للسنة الجامعية 

 

 - http://www.mesrs.dz 

Comprendre le Système LMD:  

 

   - Domaines de formation en LMD: 

blida.dz-http://www.univ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .:  أ. سالمي فاطمةاألستاذ • 

 أ.  بلعباس عبد الحميد            
 :  دراسة ميدانية حول نظامعنوان المداخلة•

 ل.م.د بجامعة أدرار                     

http://www.mesrs.dz/
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وال ريب فيه أن التعليم العالي هو أمل المجتمع في مما الشك 
التقدم،و في إعداد القيادات السياسية والنقابية والفكرية والثقافية 
إذ يرسي هذا التعليم قاعدة البحوث العلمية المتقدمة. كما يمثل 
التعليم العالي أداة لفهم وتمّثل األفكار المعاصرة وطرق تفعيلها. 

ة الثقافية وتنمية الشخصية الحضارية وهو كذلك سبيل الذاتي
فيظهر بهذا دوره الريادي والتحديات التي يفرضها وهي تحديات 
تكاد تكون قائمة في كل المجتمعات وفي كل األزمان، وهي من 
طبيعة النشاط نفسه ومن طبيعة جمهوره الذي تلتقي عنده األجيال 

ين وطالب في عنفوان وعيها من الطالئع المتفقة من أساتذة وباحث
وال بد في هذا اإلطار أن يشكل التعليم العالي مجتمع الطموح 
والتفتح واإلبداع ومكمن األمل والرجاء.، فضاًل عن األهداف 
المتعارف عليها دوليًا إلقامة الجامعات وهي التعليم الجامعي، 
خدمة للمجتمع، والبحث العلمي، وتسويق ما حققه البحث العلمي 

وى المحلي واإلقليمي والدولي بالنسبة من نتائج على المست
السنوات األولى بعد اإلستقالل ,لكن في المرحلةالثانية أصبح 

 التركيز  

 (على األهداف األساسية الثالثة األولى من عملية التعليم العالي ،
، غير أن هذه )التكوين الذاتي ، البحث العلمي، خدمة المجتمع

ظروفًا خاصة تعاني منه،  الهداف لم تكن تعبر عن جامعات تعيش
كل الجامعات الجزائرية  على مستوى القطر الوطني ، وإنما عن 
جامعات تعيش بشكل مباشر أو غير مباشر في كنف دولة 
لهابعدها الجغرافي والثقافي قربها من أوربا والعالم العربي . وعليه، 
فإن الضرورة الوطنية واالجتماعية والحضارية واالقتصادية 

ية والتعليمية تقضي بأن يتظمن التعليم العالي في الجزائر ـ والثقاف
باإلضافة إلى األهداف الثالثة المتعارف عليها والسالف ذكرها ـ 
أهدافًا خاصة أخرى هي على جانب كبير من األهمية لتنمية 
الشخصية اإلنسانية والوطنية الجزائرية وبلورتها وتطويرها من 

ن الجزائري وتعميق شعوره الوطني خالل إعادة صياغة بنية اإلنسا
على قاعدة أنه جزائري الوجه والمنطلق، عربي العمق، وإسالمي 

البعد -االمتداد،قادر على التأقلم مع المناهج الفكرية الغربية  
والتمكن في العلوم التطبيقية للمساهمة في عملية البناء  -اإلنساني

  -البعد المعرفي-المؤسساتي بمختلف أنواعه 

، فاآلمال المنتظر تحقيقها من الجامعات الجزائرية هي أكبر إذن
المكونة لدولة ،  ى بكثير من تلك المتوخاة من المؤسسات األخر 

األمر الذي يوجب على السلطات  والوزارة المختصة فيها أن تضع 
للتعليم العالي جملة من البرامج والقوانين المدروسة والمنطقية 

الجزائرية بوعي متقدم وفائق  تستجيب الحتياجات الخصوصية

ليحقق األهداف اإلضافية المرتقبة، والتي أصبح السعي لتحقيقها 
 مرتبطًا بعوامل داخلية وأخرى خارجية. 

-2004شرعت وزارة التعليم العالي مع مستهل السنة الجامعية

في تطبيق برنامج إصالح التعليم العالي )منظومة إمد:  2005
مؤسسة جامعية أي  25( في أكثر من دكتوراه -ماجستير -إجازة

، على أن يعمم هذا ةحوالي نصف المؤسسات الجامعية الجزائري
النظام على بقية المؤسسات الجامعية األخرى خالل السنتين 

 الجامعيتين القادمتين.

حسب القائمين ويندرج تطبيق هذه المنظومة ضمن برنامج جديد 
 .2004ومة ربيع إلصالح التعليم العالي " اقترحته " الحك

يهدف هذا البرنامج الى تلبية احتياجات الطلبة  ، لكن ذلك لم يزد 
االالطين بلة ، حيث شعرو أن هذا القانون  ءمن وجهة نظر هؤال

لم يرو الظمأ البيداغوجي لهم، ذلك أنه لم يشكل استجابة حتى 
للحد األدنى من احتياجات التعليم العالي الجزائري ، مما دفعني إلى 

لدي   يعاودة قراءته مرة واثنتين وثالثًا. ولما كان الظمأ المعرفم
يزداد أكثر فأكثر مع كل قراءة جديدة، فقد حاولت أن أستأنس 
ببعض المتطلبات الرئيسية  التي رأيت أنها أساسية في المساعدة 
في تطبيق هذا النظام بالضافة إلى بعض النتائج  واالقتراحات التي 

 لى هذا المجهول القادم  قدتسهم في سيطرة ع

 إعادة تنظيم التعليم الجامعي وبلورة أهدافه :-1

فرضت المتغيرات العصرية علي التعليم الجامعي ضرورة اتساع وظائفه 
المعرفية واالجتماعية واالقتصادية، فقد أدي النمو السريع في المعرفة 

تعليم وما ارتبط به من نظم المعلومات، إلي إعادة النظر في أهداف ال
 الجامعي وفلسفته وعالقته بالمجتمع.

وقد أدت هذه المتغيرات إلي تغيير الدور التقليدي للتعليم الجامعي القائم 
علي نقل المعلومات إلي تعليم جديد يعد لعصر جديد، عصر التكنولوجيا 
والمعلومات، وأصبح التعليم يركز علي إكساب األفراد القدرات والمهارات 

 لحدوث التقدم للمجتمع. الفائقة الالزمة

وأدت ثورة التكنولوجيا والمعلومات إلي مزيد من التركيز علي أهمية عامل 
المعرفة في نطاق العالقات العامة، وهذا فرض علي الجامعة ضرورة 
التركيز علي المعرفة العلمية التي تؤدي بالعقل البشري إلي التفتح 

والمرونة، وإلي البحث العلمي  واإلدراك والنقد والتخيل واإلبداع واالبتكار
الجاد الذي له دور كبير في التنمية وفي تطوير كافة مجاالت الحياة في 

بحاجة  -المجتمع، فهذه الثورة وما أحدثته من تغيرات في سوق العمل
إلي بيئة تعليمية مفتوحة تعتمد علي شبكات معرفية مفتوحة، وإلي سيادة 

متعلم القدرة علي تعليم ذاته والقدرة منهجية التعلم الذاتي لتنمي لدي ال
علي الربط بين المعارف وبين أجزاء العمل، واستنباط معلومات جديدة، 
وهذا يعني تعميق فكرة التعليم المستمر باستمرار حياة اإلنسان لمتابعة 

 ومالحقة التغيرات المتسارعة في المعلومات.
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درة علي تنوع مصادر كما تحتاج هذه الثورة إلي بيئة تعليمية وثقافية قا
المعرفة وإنتاجها وتطويرها ونشرها علي أوسع نطاق،وهذا فرض علي 
التعليم الجامعي ضرورة تسلحه بفلسفة وآليات وأهداف جديدة تختلف عن 
تلك التي كانت سائدة من قبل، والتي تتمثل في إعداد إنسان جديد 

مع المواقف بمواصفات جديد، إنسان لعصر المعلومات قادر علي التعامل 
المتجددة، وقادر علي متابعة التطورات المتالحقة والمتسارعة في مجال 
عمله، هذا باإلضافة إلي االهتمام بتخريج نوع جديد من المتخصصين 
ذوي التخصص العريض كبديل للخريج ذي التخصص الضيق لمواجهة 

 ترابط العلوم وتداخلها.

عالم من البشر  ومن ثم فلم يعد هدف التعليم الجامعي هو خلق
المتجانس المتشابه بل بشر متميز متمسك بهويته الحضارية وبقيمه، 
قادر علي التواصل مع الغير، يتقبل الواقع المختلف عن واقعه والرأي 

 المخالف لرأيه.

كما أصبح من أهداف التعليم الجامعي أيضًا إكساب أفراده أقصي درجات 
لتغيير أماكن العمل والمعيشة المرونة وسرعة التفكير وقابلية التنقل 

والتنقل االجتماعي بفعل الحراك االجتماعي المتوقع، كما اصبح التعليم 
الجامعي يهتم بتنمية وعي أفراده بالقضايا العالمية مثل السالم العالمي 

 وحقوق اإلنسان واإلرهاب والديمقراطية وغيرها.

الجامعي في ضوء  وقد اهتمت كافة الدول المتقدمة بضرورة تنظيم التعليم
ثورة التكنولوجيا والمعلومات، حيث "بدأت اإلصالحيات الجديدة في تلك 
الدول تدعو إلي تغيير التعليم التقليدي القائم علي نقل المعلومات إلي 
تعليم جديد يعد لعالم المعلومات الذي يحتاج إلي أفراد متميزين ومبدعين، 

دريب والتطبيق التكنولوجي إلي وأصبح التعليم في هذه الدول مرتبطًا بالت
 حد كبير،وأصبح يركز علي المهارات الالزمة لحدوث التقدم".

فاليابان التي تعد قطب الثورة المعلوماتية، والتي يرجع تقدمها التكنولوجي 
م خطة تجديد شاملة 1972إلي كفاءة نظام التعليم فيها، أعلنت عام 

، فوضعت وثيقتها الشهيرة لتهيئة المجتمع بأسره إلي مجتمع المعلومات
م" كإطار عام لسياسة وطنية لتأخذ من 2000"مجتمع المعلومات عام 

 خاللها موقع الريادة في عصر المعلومات.

أما الواليات المتحدة األمريكية فقد حرصت علي االحتفاظ بموقعها علي 
قمة العالم فيما يتصل بتكنولوجيا المعلومات، فحرصت علي إيجاد الهيكل 

ؤسسي الذي يقوم بهذه المهمة، وقد تم رصد مبالغ كبيرة لإلنفاق علي الم
األفكار الجديدة في التربية، حيث طرح الرئيس األمريكي "جورج بوش" في 

استراتيجية  2000م مشروعًا قوميًا بعنوان "أمريكا عام 1991أبريل عام 
ومي التعليم" وقد أثار هذا المشروع اهتمامًا واسعًا علي المستوي الق

والعالمي، ولفت أنظار العالم إلي أهمية التعليم كاستراتيجية قومية تحمل 
قيادتها أقوي دول العالم، ومن أهداف هذا المشروع أن يحتل الطالب 
األمريكي المرتبة األولي بين دول العالم في مادتي العلوم والرياضيات، 

علمي وأن يكتسب كل أمريكي ألوان المعرفة والمهارات للتنافس ال
 والتكنولوجي علي مستوي العالم".

كما وضعت وزارة التربية والتعليم في سنغافورة خطة معلوماتية لتحقيق 
"سنغافورة جزيرة الذكاء عن طريق تعليم الطالب والمعلمين أدبيات 
الكمبيوتر وحثهم علي اإلبداع واالبتكار من خالل تعليم قائم علي االتصال 

بإدخال المعلوماتية في المقررات الدراسية الشبكي، كما قامت الحكومة 
واالنتقال من التعليم القائم علي نقل المعلومات إلي تعليم عابر لعالم 

 المعلومات".

وقد أدركت الجزائر أهمية االستعداد لعصر التكنولوجيا والمعلومات، حيث 
أشارت وثيقة استعداد الجزائر للقرن الحادي والعشرين إلي "أن التحول 

لمجتمع المعرفي لن يتأتي بتكديس المشتريات من أجهزة الكمبيوتر، إلي ا
أو االشتراك في شبكات المعلومات العالمية، أو استخدام التقنيات 
المتعددة الوسائل بقدر ما يتأتي بخلق القدرة المجتمعية علي استيعاب 
هذه المستحدثات، وذلك بإعداد أجيال قادرة علي التعامل معها، وتطوير 

ناتنا للدخول في مجال صناعة المعلومات، والتي تعتبر بمثابة مفاتيح إمكا
 السيطرة والتقدم في هذا القرن".

غير أن مثل هذه العبارة التي وردت في وثيقة الجزائر والقرن الحادي 
ظل دائما مجرد جمل إنشائية خطابية ، ترد  -وماشابهها -والعشرين 

 هدف اإلثارة اإلعالمية ال أكثر.كثيرا في الوثائق اإلصالحية الرسمية ب

 البحوث العلمية والدراسات المقدمة: يإعادة النضر ف - 2 

أثرت المتغيرات العصرية علي البحوث العلمية والدراسات العليا،           
وذلك باعتبارها األداة الرئيسة لتحقيق التغير والتقدم التكنولوجي، 

القادرة علي بناء القدرات العلمية فالدراسات العليا والبحوث العلمية هي "
والتكنولوجية في المجتمع، وبناء المبدعين والباحثين والخبراء والكوادر 
الفنية المتميزة الالزمة لخلق قاعدة تكنولوجية، ودخول مضمار 

 التكنولوجيا وإحراز السبق فيها".

كما أدت هذه المتغيرات إلي االندماج بين العلم والتكنولوجيا وبين  
لنظرية والتطبيق،وهذا جعل العالقة بين مؤسسات التعليم الجامعي في ا

مؤسسات البحث العلمي، ومؤسسات العمل واإلنتاج أقوي مما كانت عليه 
في الماضي، حتي لقد أصبح التعاون بينهما ضرورة حتمية وأصبح 
توحدهما وامتزاجهما اتجاهًا أساسيًا للتقدم العلمي والتكنولوجي، كما أدي 

التقدم إلي تزايد االتجاه نحو الدراسات والبحوث العلمية التعاونية  هذا
المتعددة التخصصات،وذلك بسبب ترابط العلوم وتداخلها وسرعة تغيرها، 

 مما أدي إلي ظهور علوم وتخصصات جديدة تجمع بين أكثر من مجال.

وفرضت المتغيرات العلمية والتكنولوجية علي التعليم الجامعي ضرورة 
عمل مشترك وتواصل علمي وبحثي مع المؤسسات اإلنتاجية  إيجاد

والبحثية في العالم التي تتبادل الخبرات والمنجزات العلمية بين بلدان 
العالم وبين المنظمات والجامعات، وعلي سبيل المثال منظمة التعاون 

( دولة إضافة إلي 22االقتصادي والتنمية، والتي تضم تحت عضويتها )
ان ويتمثل عملها في إجراء البحوث الخاصة بالعلم أمريكا والياب

والتكنولوجيا في الدول األعضاء، وتذليل المشكالت المتعلقة بالتطبيقات 
التكنولوجية للعلم واإلشراف علي مراكز البحوث وتطويرها ودراسة 

 المشكالت االجتماعية المتعلقة بالتطور العلمي والتكنولوجي.
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في العصر الحاضر أكثر من أي وقت مضي، وتزداد أهمية البحث العلمي 
وذلك باعتباره أحد العناصر األساسية للتقدم االقتصادي والتنمية العلمية 
والتكنولوجية في المجتمعات وتطوير قدرتها علي المنافسة العالمية، 
ونتيجة لذلك تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بالصرف بسخاء علي 

ار لتظل محتفظة بمركزها الممتاز علي أبحاثها وتطوير أدائها باستمر 
مستوي العالم، كما تقوم باجتذاب خير العقول العلمية، وأحسن الخبرات 

 من جميع أنحاء العالم للعمل بها.

لذا فإن ثورة التكنولوجيا والمعلومات تتطلب مراجعة وتطوير مناهج البحث 
ي تكوين العلمي التقليدية السائدة في البحوث العلمية، بما يساعد عل

العقلية العلمية في مرحلة التخصص الدقيق، وإجراء البحوث العلمية 
 وتطبيقاتها.

 تطوير المناهج والمقررات الدراسية تماشيا ومتطلبات تطبيق نضام  - 3

L M D: 

لقد أثرت ثورة التكنولوجيا والمعلومات علي التعليم الجامعي، فلم تعد 
قادرة علي متابعة هذا الكم الهائل  الجامعات ببرامجها ومناهجها التقليدية

من المعرفة، وأصبح من الصعب تقديم المعرفة في تخصص علمي واحد، 
كما أن العالم المتخصص ال يستطيع مهما حاول أن يلم بكل ما ينتج من 
معارف في مجال تخصصه، كما فرض "دخول المعرفة كمكون أساسي في 

لم تكن موجودة من قبل،  العملية اإلنتاجية استحداث تخصصات تعليمية
 وظهرت علوم جديدة لم تكن معروفة، وفرضت ما يسمي بعالمية التعليم".

كما أدي االنفجار المعرفي إلي ظهور تخصصات بيئية تجمع بين أكثر 
من تخصص علمي،وتعود إلي أكثر من منهج بحثي، وكان لذلك انعكاس 

يم مناهج التعليم علي بني التعليم الجامعي وأنماطه ومكوناته، وفي تنظ
الجامعي، حيث أخذت الحواجز بين األقسام العلمية الجامعية،وكذلك بين 
العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية في االنهيار ليحل محلها أنماط من 
العالقات تتيح التكامل بين أنواع المعارف المختلفة لمواجهة مشكلة 

هوم وحدة تكامل معينة"، وهذا فرض علي الجامعات ضرورة األخذ بمف
المعرفة اإلنسانية،وتحطيم الحواجز المصطنعة بينها، وتوليد علوم بيئية 

 متعددة، واالهتمام بالعمل العلمي المشترك.

وأدت ثورة التكنولوجيا والمعلومات إلي زيادة الفجوة التي تفصل بين 
العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية، فبينما نجد العلوم الطبيعية قطعت 

وطًا عظيمًا نحو إثراء حياة البشر بتطبيقاتها التكنولوجية، نجد أن ش
العلوم اإلنسانية تتراجع وتقف عاجزة أمام هذه الثورة المذهلة، وال 

 تستطيع أن تخرج اإلنسان من قلقه المتزايد وغربته.

لذا فإن هذه الثورة تفرض علي التعليم الجامعي ضرورة االهتمام بالمناهج 
قيق الوحدة بينها، وتطويرها وربطها بالمستجدات العلمية الدراسية وتح

والتكنولوجية باستمرار، كما يجب أن تركز المناهج علي إكساب الطالب 
القدرة علي حل المشكالت، وكيفية التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة، 
وكيفية توظيفها واالستفادة منها، وذلك من خالل تنمية مهارات البحث 

ت والمعارف الجديدة، وإكساب األفراد مهارات التعلم الذاتي عن المعلوما
 وغيرها.

 : L M Dتطوير قدرات األساتذة المشرفين على تطبيق نضام 4

من متطلبات تطبيق هذا النظام استخدام األساتذة للتكنولوجيا في كافة 
المجاالت،حيث تعمل عمل هذه التكنولوجيا علي التغيير الكبير في أدوار 

ن في العمليات التربوية في جميع المستويات التعليمية، فلم يعد المعلمي
يقتصر دورهم علي مجرد تلقين المعلومات للطالب، بل امتد ليشمل 

 توجيه وتهيئة الطالب لمستقبل متغير يحكمه العلم والتكنولوجيا.

وقد فرضت هذه الثورة علي أعضاء هيئة التدريس ضرورة تطوير قدراتهم 
مية والتكنولوجية، بحيث يمكنهم االستفادة من التكنولوجيا ومهاراتهم العل

الحديثة في مجال البحث العلمي والتدريس للطالب، وقد أشار بعض 
إلي أهمية ذلك بقوله "إذا كنا حكماء فسوف ندرب معلمينا علي   الباحثين

االستخدام األفضل للتكنولوجيا الجديدة، ونتيح لهم الوقت من أجل تركيز 
اإلنسان واألغراض اإلنسانية للتربية،وخلق بيئات تحفز  أعمق علي

الدارسين علي التساؤل والتفكير،وتصنيف وتفسير المعلومات بأفكارهم 
 واهتماماتهم وحاجاتهم".

كما أدت هذه الثورة إلي تغيير نظرة عضو هيئة التدريس إلي العملية 
ب، بل نظرة التعليمية، فلم تعد نظرة تقليدية قاصرة علي التدريس للطال

فرد في مجتمع عالمي، يري نفسه في هذا المجتمع من خالل المكتبات 
اإللكترونية والمعلومات المصنفة موضوعيًا،وشبكات المعلومات التي 
يستطيع من خاللها الوصول إلي المعلومات في الوقت والمكان المناسبين 

يس له، وتبادل الخبرات واإلنجازات العلمية مع أعضاء هيئة التدر 
 بالجامعات األخري.

 : L M Dتفعيل القوانين اإلدارية المصاحبة لتطبيق نضام  5-
والتعليم العالي الذي يمثل قمة السلم التعليمي ومصنع القيادات اإلدارية 
والسياسية والثقافية يجب أن يكون في أهدافه مضاهيا النتظارات العالم 

أن تكون السياسة  بأسره وما تتطلبه المجتمعات الحديثة ولكن نرفض
التعليمية، إداريا وتنظيما، مقتبسة في شكلها وفي مضمونها عن تجارب 
أخرى تختلف معا في الظروف االجتماعية واالقتصادية خاصة. فإن نجاح 
تجربة معينة في سويسرا أو فرنسا اليعني بالضرورة نجاحها بالنفس 

ا  وكذلك الدرجة في غيرها من البلدان ،حاصة مع مراعات خصوصياته
فقد الحظنا أن عدم االطمئنان لدى الطالب يعكس قلة ثقتهم في هذا 
البرنامج الذي عجزوا عن فهم آليات العمل التي تميزه واآلفاق التي 
يطرحها أو يقدمها. وإلى هنا نالحظ تأثر منظومة التعليم العالي بالمصادر 

ميا األجنبية المختلفة ولكن عوض أن يخلق هذا التمشي تقدما عل
واجتماعيا فإنه أدخل بلبلة على الجامعة من إدارة وطالب وأساتذة فال 
أحد يعرف إلى حد الساعة مزايا هذا النظام رغم الحلقات التكوينية 
واالجتماعات المتكررة التي ما فتئت تنظمها وزارة التعليم العالي من أجل 

ن تتحول كشف النقاب عن أبعاد اعتماد هذه التجربة وأنه لمن المؤسف أ
الجامعة من منارة، لإلشعاع المعرفي إلى مختبر نجهل النتائج التي 

 ستأتينا بها .
وإن طرح مثل هذا اإلشكال جاء من منطلق غيرتنا على التعليم العالي  

بما هو مؤسسة اجتماعية تأثر في حركة التاريخ البشري وفي بناء القوة 
عالقات والنطاقات اإلنسانية االقتصادية والثقافية والسياسية وفي تنظيم ال
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على مختلف مستوياتها، وطنيا، قاريا وعالميا. ولهذا فإن مؤسسات 
التعليم العالي ليست مطالبة لالستجابة لمتطلبات عالمية بقدر ما هي 
مطالبة باالستجابة للحاجات االجتماعية ولقضايانا الوطنية وطبيعة 

دون التنكر لتراثنا وللجهود  مجتمعنا وإدارتنا وإلى مناهج التدريس الوطنية
التي تمتلكها كوادرنا الوطنية في سبيل إرساء منظومة تعليمية وطنية 

 تتالءم وواقعنا المعيشي.

 L m dبعض النتائج المرجوة في حالة التطبيق الجيد  لنضام 

 تنمية مهارات التفكير اإلبداعي. -

 تنمية مهارات البحث واالطالع وتحليل المعلومات. -

 مية مهارات التفكير الناقد.تن -

 تكوين اإلنسان القادر علي إبداء الرأي واحترام الرأي اآلخر. -

 التدريب علي تكنولوجيا العصر تدريبًا عمليًا. -

 ربط األبحاث العلمية بمشكالت المجتمع. -

 ربط الجامعات بالمؤسسات اإلنتاجية. -

ول الطالب من مجرد تغيير المفهوم التقليدي للتعليم العالي بحيث يتح -
متلقين إلي نشيطين باإلضافة إلي إكسابهم القدرة علي التعامل مع 

 التكنولوجيا.

إعادة صياغة أهداف وفلسفة التعليم بحيث تشمل إكساب الطالب  -
 البصيرة بالمستقبل واستخدام وتطبيق التكنولوجيا الجديدة.

ن إعداد جيل من إعداد جيل من العلماء والمبدعين والمبتكرين بداًل م -
 الموظفين غير القادرين علي مواجهة مخاطر التكنولوجيا.

توجيه اهتمامات البحوث نحو مجاالت العلوم الطبيعية والتقنية بحيث  -
 تصبح الجامعة مصدرا للتقدم العلمي والتكنولوجي.

إنشاء كليات للدراسات العليا المتخصصة خاصة في الفروع المستحدثة  -
 ية أو مراكز تكنولوجية لرعاية المتميزين علميًا.وإنشاء مدن علم

إعادة هيكلة التعليم العالي والبحث عن أنماط جديدة يمكن أن  -
تستوعب هذه الثورة العلمية والتكنولوجية وتطورها وإعداد الكفايات 

 الالزمة للتعامل معهم.

جيا ربط التعليم بالعمل والتدريب واإلنتاج من منطلق أن تطوير التكنولو  -
 مسئول عن فتح أبواب التوظيف والعمل والتدريب واإلنتاج.

التوسع في التعليم العالي بصفة عامة والتكنولوجي بصفة خاصة حتي  -
 يتسني مواجهة الثور العلمية والتكنولوجية.

 

 المقترحات

أما المقترحات التي أرى أنها تخدم  الجامعات الجزائرية في تطبيقها 
لها معاهد جامعة أدرارا  فقد كانت على ، ومن خال L M Dللنضام 

 النحو اآلتي:

التقويم الشامل لكامل عناصر العملية التعليمية )هيئة  -1
التدريس، الطاقم اإلداري، المناهج، المختبرات والمعامل، المكتبات، 
المرافق العامة، الطالب( بهدف تحسين وتطوير أداء العملية 

وير التعليم الجامعي في كل التعليمية من خالل إنشاء مركز لتط
 جامعة.

تفعيل دور الجامعات في المجتمع من خالل إنشاء مراكز  -2
 استشارية ومشاريع إنتاجية تساهم في الدعم المالي للجامعات.

توجيه البحث العلمي في الجامعات بما يلبي حاجات المجتمع  -3
 الجزائري وفق أولوياته.

لمي وكذلك دعم المكتبات تخصيص ميزانيات محددة للبحث الع -4
 المركزية والفرعية في الكليات واألقسام.

تفعيل دور مجالس األمناء في توفير األموال الالزمة للجامعات  -5
 ورعاية مصالحها.

تجميد رفع الرسوم الدراسية مراعاًة للظروف االقتصادية   -6
 الصعبة في الوقت الراهن.

ستاذ الجامعي على القيام توفير كافة اإلمكانات التي تساعد األ -7
بدوره المطلوب، مثل )مكاتب، أجهزة حاسوب، خدمة إنترنت، مرافق 

 أخرى صحية وغذائية وترويحية(.

تكثيف عملية اإلرشاد والتوجيه للطلبة )من النواحي األكاديمية  -8
 والنفسية والتربوية واالجتماعية( وخاصة للطلبة الجدد.

هني للعاملين في الجامعات من العمل على متابعة النمو الم -9
 خالل الدورات المتخصصة وأخذها بعين االعتبار عند الترقية.

تفعيل دور الجامعات في المجتمع من خالل عمادات التعليم  -10
المستمر وخدمة المجتمع والدوائر المعنية بما يعزز دورها المرجعي 

 الرائد ويحقق التنمية الشاملة.

ق والتعاون اإليجابي بين الجامعات تعزيز وتطوير التنسي -11
 الجزائري على أساس تكاملي ومن خالل اتفاقيات مشتركة.

إضافة مساقات تعمل على تعزيز وتنمية مهارات الحاسوب  -12
 والبحث العلمي واللغات لدى الطلبة. 

متابعة خريجي الجامعات بما يكفل إعادة تأهيلهم لسوق  -13
لدائم لهم من خالل إنشاء مركز العمل من جهة، ويضمن التطوير ا

 متابعة الخريجين في كل جامعة الجزائري.

 تفعيل النشاطات المنهجية في الجامعات الجزائرية. -14
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 مقدمة:
يعتبر تقييم أو تقويم المعارف أحد أركان العملية التدريسية 

يقًا لجوانب التعليم المختلفة، ذلك أن التدريس الفعال يتطلب تقويمًا دق
 سواء كانت قدرات معرفية، أو معلومات، أو مهارات.

وتبدو ضرورة التقويم من عدة نواحي، فمن ناحية هو 
ضروري في مرحلة ما قبل التعليم والتدريس بقصد تحديد المستوى الذي 
يبدأ منه األستاذ في التعليم ولتحديد مستوى الطالب والوقوف على 

الموجودة بينهم، وهو ضروري في أثناء عملية التعليم لتحديد الفوارق 
 نقاط القوة والضعف في العملية التدريسية.

 فتاحي محمدأ.  : األستاذ •
معايير تقييم معارف :  عنوان المداخلة•

 الطالب في نظام التعليم الجديد
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وأخيرًا فإن التقويم ضروري في مرحلة نهاية التعليم وتفسير 
 ذلك أنه يقيس مدى تحقيق األهداف التدريسية بصورة شاملة.

من ومداخلتي تعالج موضوع التقويم في العملية التدريسية 
حيث تحديد مضمونه واألسس التي يبنى عليها هذا من زاوية، ومن زاوية 
أخرى تبسط المداخلة االمتحانات باعتبارها أحد المعايير المعتمدة في 

 التقويم من حيث أنواعها وشروطها وخطوات بنائها.
وفي ضوء ما تقدم قسمت مداخلتي إلى مبحثين عالجت في 

ارف وأسسه، وفي المبحث الثاني درست المبحث األول ماهية تقويم المع
 االمتحانات كمعيار من معايير تقويم المعارف.

 المبحث األول: ماهية التقييم المعرفي وأهدافه.
 المطلب األول: تعريف التقييم وخصائصه.

تعتبر عملية تقويم المعارف أحد أركان العملية التدريسية 
قيقًا لجوانب التعلم وتفسير ذلك أن التدريس الجيد يتطلب تقويمًا د

 .12المختلفة سواء كانت قدرات أو معلومات أو مهارات أو جوانب وجدانية
ويعرف التقويم بأنه عملية إصدار حكم بناءًا على معايير 
في ضوء بيانات أو معلومات )كمية أو كيفية( عن فكرة أو ظاهرة أو 

 .13موقف أو سلوك
ياس واالختبار وهناك من الباحثين من يخلط بين التقويم والق

وإن كانت هذه المفاهيم مترابطة فيما بينها غير أن هناك فرق بينها، 
فالقياس هو عملية جمع معلومات كمية عن موضوع معين باستخدام 

داة وحدات رقمية مقننة ومتفق عليها، أما االختبار )االمتحان( فهو األ
اف، حيث التي تستخدم للحصول على بيانات تدل على مدى تحقق األهد

يمكن قياس التحصيل المعرفي بواسطة اختبار تحصيلي، كما يمكن قياس 
األداء المهاري بواسطة قوائم التدقيق، كما يمكن قياس الجوانب الوجدانية 

 .14بواسطة اختبارات أو قياس الميول أو االتجاهات أو القيم
ومن تعريف التقويم السابق نتبين أن له خصائص، فمن 

تشخيصية ذلك ألنه يمكن استخدامه في تحديد  ناحية هو عملية
المستوى األولي لمهارات الطالب قبل بدء عملية التعليم حيث يحدد 
الموضوعات التي نجح فيها الطالب والموضوعات التي فشل في اإللمام 

 بها.
والتقويم عملية عالجية ذلك أنه يتضمن اقتراحات لحل 

والتقويم عملية وقائية ذلك  مشاكل وتقديم العالج لما يحدث من أخطاء،
 ألنه يمنع من حدوث الخطأ أو تكراره في المستقبل.

وهو عملية شاملة ألنه يشمل جميع جوانب العملية 
 التدريسية )األستاذ، الطالب، المناهج، األهداف، األساليب التدريس...(.

                                                 
د. عبد الحميد زيتون، التدريس )نماذجه ومهاراته(، عالم  12

 .541، ص2003، القاهرة، 1الكتب، ط
 .542د. عبد الحميد زيتون، المرجع السابق، ص 13
لهويدي، مهارات التدريس الفعال، دار الكتب د. زيد ا 14

 .143، ص2002الجامعي، اإلمارات العربية المتحدة، 

وهو أخيرًا عملية مستمرة وتفسير ذلك أنه يستمر أثناء 
من خالل االختبارات البنائية وكذلك عند نهاية العملية العملية التدريسية 

 .15التعليمية باستخدام االختبارات الجماعية
 المطلب الثاني: أهداف التقويم )وظائفه(.           

المعارف إلى تحقيق األغراض واألهداف  16يهدف تقويم
 التالية: 

فهو من ناحية يقيس مدى تحقيق األهداف التربوية 
وإلى أي مستوى تحققت تلك األهداف، كما يهدف إلى التعرف والتدريسية 

على مستوى تحصيل الطالب المعرفي وبالتالي التعرف على قدرات 
الطالب، كما يهدف التقويم إلى التعرف على األهداف التي لم تتحقق عند 
الطالب مما يؤدي إلى التعرف على نقاط الصعوبة التي واجهت الطالب 

 ادة أو شرح.والتي تحتاج إلى إع
كما يهدف إلى اختيار أفضل األساليب والوسائل واألنشطة 
وذلك أثناء عملية التدريس، وكذلك لمعالجة صعوبات التعلم ولتعزيز 

 األهداف التي تحققت.
كما يفيد عملية التقويم في التعرف على مشكالت المناهج 

يد والعمل على عالجها، وباإلضافة إلى ذلك يساعد التقويم على تحد
مستوى الطالب في نهاية العام أو نهاية الموضوع أو نهاية المرحلة، 
ومن ثم تعزيز مقدرة الطالب في االنتقال إلى صف أعلى أو إلى موضوع 

 جديد أو إلى مرحلة جديدة.
ويهدف التقويم من خالل االمتحانات التحصيلية إلى 

ن تشخيص صعوبات التعلم عن طريق تحديد الطالب الذين يعانون م
صعوبات في التعلم ثم التعرف على صعوبات التعلم، وباإلضافة إلى ذلك 

 يتم تحديد العوامل التي أدت إلى صعوبات التعلم.
وأخيرًا وصف تحديد اإلجراءات العالجية المناسبة وأخيرًا 
يوجه التقويم الطالب إلى النقاط المهمة التي عليه أن يتقنها، وبالتالي 

على االنتباه إلى الدرس، وتمييز األهداف  فإن التقويم يحث الطالب
 المهمة واستيعابها وذلك لمواجهة تلك المواقف في االختبارات.

 
 المطلب الثالث: أنواع تقويم المعارف.

منذ اللحظة األولى لبدء األستاذ في اإلعداد لعملية التدريس 
عملية وفي االنتهاء منها بأنه يتخذ عددًا كبيرًا من القرارات التي تتصل ل

 التدريس، وفي ضوء ذلك يمكن تقسيم التقويم إلى األنواع التالية:
 أواًل: التقويم القبلي.

ويهدف هذا النوع من التقويم إلى تحديد النقطة التي يبدأ 
فيها كل طالب تعلمه، ويقوم األستاذ بذلك التقويم عند البدء في دراسة 

ب أي تحديد درس جديد أو وحدة جديدة، بغية تحديد مستوى الطال
 معلوماتهم، ومهاراتهم وقدراتهم السابقة قبل الولوج في عملية التدريس.

                                                 
د. حسن حسين زيتون، استراتيجيات التدريس، عالم الكتب،  15

 .399، ص2003، القاهرة، 1ط
لتوسع راجع، د. محمد عبد الحليم منسي، التقويم التربوي،  16

 وما بعدها. 22، ص1997دار المعرفة الجامعية، القاهرة، 
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وفائدة هذا النوع من التقويم مهمة بالنسبة لألستاذ الذي ال 
 توجد لديه معرفة جيدة وسابقة بالخلفية العلمية لطالبه.

 ثانيًا: التقويم البنائي.
قدم الطالب ويهدف هذا النوع  من التقويم إلى تحديد مدى ت

نحو األهداف التدريسية المنشودة، أو مدى استيعابهم وفهمهم لموضوع 
 محدد بغرض تصحيح مسار عملية التدريس وتحسينها.

ومن أدواتها األسئلة التي يطرحها األستاذ أثناء التدريس، 
 واالمتحانات القصيرة، والتمارين التي يقدمها أثناء الحصة.

 ثالثًا: التقويم التشخيصي.
ويتم هذا النوع على فترات منتظمة خالل تطبيق البرنامج 
التدريسي أو أثناء تنفيذ التدريس، بتطبيق اختبارات تقيس مدى اكتساب 

 الطالب لكل هدف من األهداف التدريسية أو سلوكية للتدريس.
 رابعًا: التقويم الختامي أو النهائي.

ي ويوظف هذا النوع من التقويم في نهاية الفصل الدراس
بغرض تقدير مدى تحصيل األستاذ في نهاية الوحدات الدراسية أو في 
نهاية البرنامج، كما أنه يزود األستاذ بأساس لوضع الدرجات والتقديرات 
بطريقة عادية للبرنامج بأكمله، كما أنه يزودنا ببيانات يمكن على 

 أساسها إعداد التقارير والشهادات الدراسية للطالب.
 
 معايير تقويم المعارف )االمتحانات نموذجًا(. المبحث الثاني:

 المطلب األول: تعريف االمتحانات وأنواعها.
يعرف االمتحانات بأنه األداة التي يستخدمها األستاذ 

 للحصول على بيانات ومعطيات تبين مدى تحقق األهداف التدريسية.
وتمثل االمتحانات أو االختبارات أهم معايير تقويم المعارف 

كن من خاللها الحصول على بيانات تشير إلى فعالية منظومة حيث يم
التدريس التي يتبعها األستاذ، كما يمكن من خاللها الحكم على بيئة 

 التعليم في مختلف أبعدها.
المعيار المعتمد في  17واالمتحانات متنوعة باختالف

التقسيم، فمن حيث محتوى االمتحان تقسم االمتحانات إلى امتحانات 
 وامتحانات مصورة وامتحانات عادية.لفظية 

ومن حيث نوع المفردات التي يتضمنها االمتحان تقسم إلى 
 امتحانات المقال وامتحانات موضوعية.

ومن حيث اإلجراء تقسم إلى امتحانات فردية وامتحانات 
جماعية، ومن حيث طريقة اإلرشادات تقسم إلى امتحانات شفوية 

 وامتحانات كتابية.
ت المخصص لالمتحانات تقسم إلى ومن حيث الوق

 امتحانات موقوتة )امتحانات سرعة( وامتحانات غير موقوتة.

                                                 
للتوسع راجع: د. عبد الحميد زيتون، المرجع السابق،  17

 .545ص

 .144د. حسين زيتون، المرجع السابق، ص -

د. محمد حسين آل ياسين، المبادئ األساسية في  -

 وما بعدها. 243طرق التدريس العامة، دار القلم، لبنان، ص

وأخيرًا ومن حيث ما تقيسه االمتحانات هناك ما يسمى 
بامتحان الذكاء وامتحان االستعداد وامتحان التحصيل الدراسي وامتحانات 

 الشخصية.
أن االمتحان حتى يحقق األهداف  18ويقرر التربويون 

مرجوة منه يجب أن يتسم بجملة من السمات فمن ناحية يجب أن يكون ال
موضوعيًا بمعنى أن ال تتغير عالمة الطالب باختالف أو تغيير 
المصححون، كما أن العالمة التي يضعها المصحح ال تتأثر بجمال خط 
الطالب أو بحسن تعبيره، حيث أن العالمة أو النتيجة النهائية مستقلة 

حح، كما يجب أن يتميز االمتحان بالصدق بأن يقيس عن شخصية المص
الوظيفة التي وضع االمتحان من أجلها، وأن تتميز بالثبات بحيث يعطي 
نفس النتائج عند تكرار االمتحان على نفس الطالب وفي ظروف مماثلة، 
وباإلضافة إلى ذلك يجب أن يتسم االمتحان بالشمولية وتعني أن يقيس 

تي يجب أن يتصف بها الطالب، ويكون األستاذ االمتحان السلوكات ال
أقرب إلى قياس تلك الصفة )الكمان والشمولية( وذلك عندما يكون 
االمتحان شاماًل، واالمتحان الشامل هو الذي يحتوي على عينة من 
األسئلة بحيث تغطي أكبر عدد ممكن من األهداف المعرفية أو 

 المهارية...الخ.
تمايز بأن يكشف على ويجب أن يتصف االمتحان بال

 الفروق الفردية بين الطالب.
وباإلضافة إلى ذلك يجب أن يتسم االمتحان بالتقنين بأن 

 يستخدمه أشخاصًا مختلفون وحصلوا على نتائج متماثلة.
وأخيرًا يتصف االمتحان بإمكانية االستخدام بمعنى أن تكون 

 تصحيح.األسئلة مناسبة للفترة الزمنية المحددة ومناسبة لوقت ال
 

 المطلب الثاني: امتحانات تحصيل المعرفة وأنوعها.
 الفرع األول: االمتحانات الشفوية.

وهي من أقدم طرق التقويم وكانت عبارة عن حفظ حقائق 
ومعلومات معينة ثم إعادتها وتذكرها، فكانت ترتكز على الذاكرة والطريقة 

 .19الوحيدة هي التسميع
ية في بعض المواقف وتعتبر االمتحانات الشفوية ضرور 

التدريسية كما أنها مكملة ألنواع االمتحانات األخرى، وتنطوي االمتحانات 
الشفوية على جملة من المزايا فهي من ناحية تعطي صورة دقيقة من 
قدرة الطالب على القراءة الصحيحة والنطق السليم والتعبير الشفوي 

 خاصة في مجال تعلم اللغات.
دار الحكم على قدرة الطالب على كما أنها تساعد على إص

المناقشة والحوار، وكذلك على سرعة التفكير والفهم وربط المعلومات 
 واستخالص النتائج منها وإصدار األحكام عليها.

كما أنها تستخدم للتأكد من صدق االمتحانات األخرى وأخيرًا 
 أنها تعمل على ربط أجزاء المادة بعضها مع البعض األخر.

 ني: االمتحانات التحريرية.الفرع الثا

                                                 
 .547د. عبد الحميد زيتون، المرجع السابق، ص 18

 .146د. زيد الهويدي، المرجع السابق، ص
 .549د. عبد الحميد زيتون، المرجع السابق، ص 19
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وهي على ثالثة صور االمتحانات التحصيلية المقننة 
 وامتحانات المقال، واالمتحانات الموضوعية.

فاالمتحانات التحصيلي المقنن هو في األصل امتحان 
موضوعي ولكنه وصل إلى درجة كبيرة من الدقة واإلتقان وتتوافر فيها 

دة حتى وصلت إلى صورتها النهائية الشروط العلمية للتقويم بطرق متعد
وهي أقسام )امتحانات الذكاء، امتحانات الشخصية، امتحانات االستعداد 

 واالهتمام(.
وامتحان المقال وفيه يعبر الطالب كتابة عن نفسه 
باستخدام أسلوبه الخاص مستعينًا بمعلومات يستمدها من خلفيته 

مدى إلمام الطالب  المعرفية الخاصة، ويمكن التعبير من خاللها عن
بالحقائق أو األفكار، كما يمكنه التعبير عن قدرات عقلية واستداللية عليا 

 مثل تلك التي تتضمنها عمليات االستنساخ وتنظيم األفكار والنقد.
أما االختبارات الموضوعية فهي التي تشمل مفردات 
موضوعية وهذه المفردات عبارة عن أسئلة محددة المعنى ولكل منها 

جابة صحيحة واحدة ال يختلف المصححون في تقدير درجاتها وينبغي أن إ
 تكون األسئلة واضحة من حيث اللغة والمعنى بالنسبة لكل فرد.

 
 المطلب الثالث: خطوات بناء االمتحان التحصيلي.
 يمر بناء االمتحان التحصيلي بعدة خطوات وهي:

 أواًل: تحديد الهدف من االمتحان.
ن االمتحان تحديد المستوى وذلك عندما فقد يكون الغرض م

 يتم إجراء االمتحان قبل عملية التعلم وذلك للتعرف على تحصيل الطالب.
وقد يكون بنائيًا وذلك عندما تستخدم االمتحانات أثناء 
عملية التعلم والتعليم وذلك للتعرف على مدى تحقق األهداف ومدى تقدم 

 الطالب نحو األهداف المزعومة.
تشخيصيًا ويستخدم هذا االمتحان للتعرف إلى  وقد يكون 

نقاط الضعف التي يعاني منها الطالب أو التعرف إلى الطالب الضعاف 
 الذين يعانون من صعوبات التعلم وذلك لمعالجتها.

وقد يهدف قياس تحصيل الطالب بعد نهاية العملية 
 التعليمية.

 ثانيًا: تحديد األهداف التعليمية.
السلوكية تحديدًا واضحًا حيث تكون هذه  وهنا تحدد األهداف

األهداف قابلة للقياس والمالحظة، وأن األهداف حسب الباحث بلوم تشمل 
 المجال المعرفي والمجال االنفعالي والمجال المهاري.

 .20ثالثًا: تحليل المحتوى 
ويعني تحليل المحتوى إلى عناصره أي التعرف إلى العناوين 

هاج وحساب الوزن النسبي لكل موضوع بناءًا الرئيسية والفرعية في المن
على عدد الصفحات التي أحتلها في المنهاج، وعلى األهمية النسبية 

 للموضوع وعلى الوقت الذي استغرقه تدريس الموضوع.
 رابعًا: إعداد جدول مواصفات االمتحان.

وتسجيل فيه 21وهو جدول يحتوي على بعدين األول
يسجل مقابل كل موضوع الوزن النسبي الموضوعات الرئيسية والفرعية و 

                                                 
 .549للتوسع: د. عبد الحميد زيتون، المرجع السابق، ص 20

لذلك الموضوع أو يسجل فيه عدد األسئلة التي تمثل الوزن النسبي لذلك 
 الموضوع.

والبعد الثاني وتسجل فيه محتويات األهداف التعليمية معرفة 
وفهمًا وتطبيق وتحليل وتركيب وتقويم، حيث يدون تحتها أيضًا عدد 

 األسئلة من كل مستوى.
 غة فقرات االمتحان.خامسًا: صيا

ويجب عن وضع السؤال أو االمتحان تحديد المحتوى الذي 
سيتضمنه السؤال كما يجب تحديد ماذا يريد أن يفعل الطالب بذلك 

 المحتوى.
 سادسًا: إعداد االمتحان للتطبيق.

ويجب لذلك مراجعة أسئلة االمتحان من حيث وضوح 
 األسئلة وأنها تقيس محتوى تعليميًا مهمًا.

ا يجب ترتيب فقرات االمتحان بحيث يراعى فيه أن تكون كم
كل مجموعة أسئلة حول موضوع واحد، ويجب كتابة تعليمات عامة 
لالمتحان كما يجب تحضير ورقة اإلجابة بأن تكون واضحة وسهلة 
االستخدام للطالب وللمصحح وأخيرًا طباعة االمتحان في صورته األولوية، 

بتجريبه على عينة من الطالب حيث يتوقع بحيث تطبع كمية قليلة وذلك 
 أن تعدل بعض األسئلة أو تحذف أسئلة أخرى.
 سابعًا: تجريب االمتحان وتقنينه.

ويجب تجريب االمتحان على عينة صغيرة من الطالب وذلك 
للتعرف على معامل السهولة ومعامل التمييز لكل فقرة من فقرات االمتحان 

 عديل السؤال أو تغييره أو حذفه.وذلك من أجل تعديل الصياغة أو ت
 ثامنًا: تصحيح االمتحان.

الغالب أن تخصص كل فقرة من فقرات االمتحان عالمة 
وتكون عالمة الطالب مساوية لمجموع عالمات كل الفقرات التي أجاب 

 عليها إجابة صحيحة.
 تاسعًا: تحليل وتفسير نتائج االمتحان.

حليل النتائج بعد عملية تصحيح االمتحان تأتي مرحلة ت
وتفسيرها ويتضمن التحليل حساب معامل صعوبة كل فقرة كما يتضمن 

 حساب معامل تمييز كل فقرة وحساب معامل الصدق والقيات لالمتحان.
 

 خاتمة:
عالجت هذه الدراسة موضوع تقييم أو تقويم المعارف في 

 العملية التدريسية وبينت ضرورته وأهمية وأهدافه في مجال التدريس.
ا بينت الدراسة صور التقويم فقد يكون قبلي أي قبل كم

 العملية التدريسية وقد يكون بعد من أي بعد ختام عملية التدريس.
وبينت الدراسة مواصفات التقويم الفعال بأن يكون تشخيصًا 
وأن يبين لنا مواطن الخلل والزلل والضعف في عملية التدريس وأن يكون 

طن الضعف في العملية التدريسية )األستاذ، عالجيًا بأن تقدم الحلول لموا
مناهج، طالب، بيئة تعليمية(، والتقويم الفعال هو عملية وقائية ذلك ألنه 

 يمنع حدوث الخطأ أو تكراره في المستقبل.
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وهو عملية شاملة ألنه يشمل جميع جوانب العملية 
 التدريسية )أستاذ، طالب، مناهج، أهداف، أساليب التدريس(.

ًا عملية مستمرة يستخدم أثناء العملية التدريسية وهو أخير 
كما عالجت الدراسة كأن المعايير المهمة في التقويم وهو االمتحان حيث 
بينت أنواع االمتحانات وبينت األسس الواجب توافرها في االمتحان 

 وخطوات بنائها.
 قائمة المراجع المعتمدة:

 
مهاراته(، د. عبد الحميد زيتون، التدريس )نماذجه و  -01

 م.2003، القاهرة، 1عالم الكتب، ط
د. زيد الهويدي، مهارات التدريس الفعال، دار الكتب  -02

 .2002الجامعي، اإلمارات العربية المتحدة، 

د. حسن حسين زيتون، استراتيجيات التدريس، عالم  -03
 .2003، القاهرة، 1الكتب، ط

قويم لتوسيع راجع، د. محمد عبد الحليم منسى، الت -04
 .1997التربوي، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، 

د. محمد حسين آل ياسين، المبادئ األساسية في  -05
طرق التدريس العامة، دار القلم، لبنان، بدون سنة 

 نشر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : المقدمة
تفــرض  إن معطيــات العصــر التكنولوجيــة واالنفجــار المعرفــي ،

على المجتمعات البشرية ديمومة التغير والتجدد ، نتيجـة تطلـع األفـراد كمـا 
الدول نحو مواكبـة المسـتجدات بغـرض االسـتفادة مـن تلـك المعطيـات التـي 
تصــنع الرقــي واالزدهــار الحضــاري ، بحيــث يــتم اختيــار مــا يناســب ويالئــم 

 حاجات الفرد التي هي جزء ال يتجزأ من حاجات مجتمعه .
ما تسعى أليه المجتمعـات عامـة والمجتمعـات المتخلفـة أو هذا 

الناميــة خاصــة مــن اجــل الرقــي بمعطياتهــا وأســلوب حياتهــا إلــى المســتوى 
الــذي يكفــل لهــا مواجهــة التحــديات الجاريــة والمســتقبلية ، تحــت مظلــة مــا 
يعـــرف بالعالميـــة أو العولمـــة ، بشـــرط أآليـــؤثر كـــل ذلـــك ســـلبًا فـــي القـــيم 

نية للمجتمعات المتميـزة ثقافيـًا وكـذلك إلـى المسـتوى الـذي والمفاهيم اإلنسا
يمكنهـــا مـــن اســـتغالل مواردهـــا البشـــرية والطبيعيـــة ، أالســـتغالل األحســـن 

 . خير الدين شترةأ : األستاذ • 
 رئيس قسم العلوم االنسانية واالجتماعية     
 معوقات النظام الجامعي : عنوان المداخلة•

 الجديد                   
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واألمثل واألنجع ، وتسمح لها أيضًا بالتحكم في المستوى العلمـي والثقـافي 
 لتالئم به طبيعة متطلباتها .

ئــر الحديثــة إلــى وفــي هــذا الشــأن يســعى النظــام التربــوي فــي الجزا
إيجاد التوازن الموضوعي والمهني ، ولتحقيق هذا التوجه تـم اختيـار نظـام 
تعليمي /تعلمي جديـد ، حتمـا سـيلعب دورًا فعـااًل فـي حركـة التغيـر والتجـدد 

 التي تشهدها الجزائر في السنوات األخيرة .
يرتكز هذا النظام على إعـادة صيــاغة شاملــة لمحتـوى العليــــم 

 –ماجســـتير ســـنتين  –ســـنوات  03خطـــط للتكويــــن ) ليســـانس ) وعلـــى م
سنوات ( متمحورة علـى ثالثـة أطـوار يتـوج كـل واحـدة بشـهادة  03دكتوراه 

مجـــااًل فـــي التكـــوين  14جامعيـــة بعـــد البكلوريـــا حاليـــًا يوجـــد فـــي الجزائـــر 
وسـوف يــتم اعتمـاد نمطــين مـن المســار فـي الجامعــة األول مهنـي والثــاني 

ط األول ســوف يعتمــد علــى المــدى القصــير المختصــر أمــا أكــاديمي ، الــنم
ــدة فــي  ــذين أظهــروا عالمــات جي ــى الطلبــة ال ــاني فهــو موجــه إل النظــام الث
البحـث ويكـون بدراسـة أطـول " أمـا طريقـة التنقـيط فهـي تعتمـد علـى وحـدة 

" وتحســب باألخــذ بعــين االعتبــار العمــل المبــذول créQit قيــاس تســمى "
 –العمـــل الفــــردي  –ن الحجــــم الســـاعي مـــن طـــرف الطالــــب المتكـــون مـــ

ـــل الوحـــدة عمـــل  ـــة وتمث ـــة والتطبيقي ســـاعة.. ولكـــي  11المشـــاريع النظري
 %50يتمكن الطالب من االرتقاء من سنة ألخـرى عليـه أن يتحصـل علـى 

تكــوين  –مــن الوحــدات فــي كــل سداســيين مــن الســنتين ) تكــوين أساســي 
ييمـــي خـــاص . تـــوجيهي ( أمـــا حالـــة التكـــوين المتخصـــص فلهـــا نظـــام تق

وعمومًا فنظـام ل.م.د يتميـز بقاعـدة مرنـة هـي " التقيـيم سداسـي واالنتقـال 
 سنوسي " .

وبخالف ذلـك فـإن هـذا النظـام الجـامعي الجديـد يتضـمن أسـس 
تربوية وبيداغوجية نفسية وقيم فلسفية نوعية ذات نزعـة بنائيـة / نفعيـة / 

ــــدرس تقدميـــة تنطلـــق مـــن مبـــدأ أن المـــدرس ال ينبغـــي لـــه أن يقـــد م للتمـ
معارف ومعلومات وخبــرات جاهزة ، وفي الوقـت ذاتـه ال يكتفـــي المتمـدرس 
) الطالـــب ( بمـــا يعـــرف ويفهـــم مـــن مصـــطلحات ومفـــاهيم ، بـــل ينبـــغ أن 

 يوظفها في وضعيات متنوعة ومختلفة وفي كل األوقات .  
هــذا هــو المنطلــق الــذي تــدخل بــه )ل.م.د( حجــرات التــدريس 

افيــة بســيطة أدواتهــا تقنيــات وخبــرات تعليميــة تعلميــة حيــث تقــوم بثــورة ثق
متنوعــة ومتعــددة ، قصــد تفعيــل المــواد الدراســية فــي المؤسســة التعليميــة 
وفي الحياة والبيئة المحيطة هذا التفعيـل الـذي يـؤدي ال محالـة إلـى تحويـل 
المعرفــة النظريــة إلــى ممارســة عمليــة مــن جهــة والــى تخفيــف المضــامين 

 فية من جهة اخرى .. والمحتويات المعر 
هذا التوجـه الجديـد ينبغـي ، بـل يجـب ان يطلـع عليـه المربـون 

خصوصًا ّوانه مشـروع دولـة تريـد  –بمختلف اسالكهم ويفهمونه بوعي تام 
ـــذ التقوقـــع  ـــر ينب ـــيس  –ان تتموقـــع بحجمهـــا الحقيقـــي فـــي عـــالم متغي ول

 مشروع أشخاص .. لـذلك كـان مـن الواجـب علينـا كمطلعـين وكمشـرفين أن
نبــدأ .. وكانــت البدايــة وبمــا تحمــل كــل البــدايات مــن عوائــق والتباســات .. 
انطلقنــا حتــى نزيــل الحيــرة التــي ســكنت طلبتنــا واغلــب المدرســين المقبلــين 

 طوعًا على العمل بها .
صحيح لقد ظهرت على المسـتوى الـوطني خالفـات حـادة حـول 

ر والتوســع ، هــذا الجيــل الجديــد مــن الفكــر البيــداغوجي اآلخــذ فــي االنتشــا
ولعــل  –بعــد أن تبنتــه مختلــف األنظمــة التربويــة فــي مختلــف أنحــاء العــالم 

مرد هذه الخالفات إلى اختالف فـي مسـتوى الرؤيـة ، أو إلـى تعـدد وجهـات 
 النظر فيها تقتضيه حاالت إصالح التعليم العالي ببالدنا ..

ويبــدو أن المقــول عليــه فــي تلطيــف جــو الخــالف هــذا وتقريــب 
نظـر بـين المتحمسـين لتطبيـق هـذا النظـام والمتشـائمين منـه هـو وجهات ال

الرغبـــة المتزايـــدة لطلبتنـــا مـــن الجيـــل الجديـــد لاللتحـــاق بنظـــام ل.م.د رغـــم 
صعوبة البداية وكذا إصرار الدولة الجزائريـة علـى المضـي قـدمًا فـي تنفيـذه 
قصــد مجـــاراة دول العـــالم فيهــا التـــي ســـبقتها إليــه .. حتـــى التظيـــع علـــى 

فرصــة اللحــاق بالركــب مجــددًا ، كوننــا ضــعينا الكثيــر بســبب روح  نفســها
التردد التي سكنتنا زمنا طوياًل وتجربة اإلنظمام إلى منظمة التجـارة الدوليـة 
فـي بدايـة التسـعينات ليسـت ببعيــدة عنـا.. فبعـد أن ترددنـا باإلنظمـام إليهــا 

.. وبعـد من دون شرط أو قيد وسبقتنا إليها دول الجوار التي تحسن حالهـا
مضي أزيد من عقد مـن الـزمن لـه مالـه وعليـه مـا عليـه. هـا نحـن نسـابق 

دولــة ( كــي نســرع إنظمامنــا المشــروط  130الــزمن ونطــوي الفيــافي ) ازيــد 
 وبأي شروط .. ؟ 

ويبدو أن أكبر المتحمسين لتطبيق هذه التجربـة هـي الشـركات 
 –اعة صــــن –والمؤسســـات االجتماعيـــة واالقتصــــادية وإلداريـــة ) خـــدمات 

تجـــارة .. الـــخ ( ن التـــي صـــارت فـــي الوقـــت الـــراهن التعتـــرف بالمـــذاهب 
ـــرف  ـــة . بقـــدر مـــال تعت ـــة واإلقليمي ـــى الحـــدود الدولي ـــديولوجيات وحت وباإلي
باالستعداد والقدرة والكفاءة من أجل تحقيق تفوقهـا محليـًا وإقليميـًا وعالميـًا 

لمـــدها . لـــذلك صـــارت تضـــغط علـــى المؤسســـات التعليميـــة بكـــل الوســـائل 
ـــة الطبيعيـــة ، والكفـــاءة  ـــذين يملكـــون المـــادة الرمادي بـــاألطر والكـــوادر ، ال
التكنولوجيــة المكتســبة ويتحكمــون فــي اإلدارة والتســيير بواســطة التحصــيل 

 والتدريب المانجمتني الحديث .
) من خالل تجربة تطبيقية حول  معوقات تنفيذ نموذج النظام الجديد /2

 درس تاريخي (       
 اغة األهداف واختيارها ك :أ/ صي
 في النظام الجديد يشترط صياغة الدروس . •

 رسم األهداف قبل وضع محتوى الدرس  -

–تنظــيم المحتويــات علــى شــكل ســلوكات وأنشــطة يقــوم بهــا التلميــذ  -
بـــدل الرجــوع إلـــى حالــة الصــفر فـــي بنــاء مقـــدمات  -لــدواعي تقنيــة

 هي : الدرس ) تدريس الننخبة (ومعوقات تنفيذ هذه الشروط 
صعوبة الصياغة في شكل سلوكات ملموسة ودقيقـة فـي كـل النشـطة  -

 والمواد التعليمية ) درس تاريخي كيف نصيغه سلوكيا ( .

ـــاء الهـــدف  - ـــات بن ـــتمكن مـــن شـــروط اإلجـــراء ومراعـــاة مكون عـــدم ال
 اإلجرائي .

ــت  - ــرة تعــج باألهــداف : إذا كان ــة فــي دائ ــد أهــداف معين صــعوبة تحدي
المــراد تغيرهــا أو إحــداثها لــدى المــتعلم  الهــداف مجموعــة الســلوكات

فإن االختيار بـين عـدد مـن األهـداف للنشـاط الواحـد لـيس دائمـًا أمـرًا 
هينـًا فتــدريس محتـوى معــين فــي مـادة محــددة ال يقتصـر علــى هــدف 

 واحد بل تتعدد أهدافه ويجد المتدرس نفسه حائرًا في االختيار .  

 ب/ تحديد المحتوى :

م تحديـــد المحتويـــات انطالقـــًا مـــن معـــايير فـــي النظـــام الجديـــد يـــت •
 ومعطيات أهمها :

 رسم األهداف يساعد على اختيار محتوى الدرس . -



 أسسه وتطبيقاته     L . M . Dالنظام الجامعي الجديد            2007أفريل  21                           1اليوم الدراسي 

 - 35 - 

تنظــيم المحتويـــات علـــى شـــكل ســلوكات وأنشـــطة يقـــوم بهـــا الطالـــب  -
 وليس على شكل مخلصات للمعلومات .

 مراعاة المكتسبات القبلية للطلبة والبناء على أساسها . -

 تيعاب الطالب للمحتوى .االهتمام بمدى فهم واس -

 ومعوقات تنفيذ هذه المعايير هي : •

أن الوزارة في تنفيذها للنظـام الجديـد فكـرت فـي كـل شـيء ) تقنـي +  -
إداري + مــالي ( لكــن لــم تــوفر للمــدرس مقــدرًا مرجعيــًا يلجــأ إليــه فــي 
ــة مــن المحــاور  ــاء األهــداف واكتفــت بنســج جمل إنجــاز المحتــوى وبن

كامـــل والتواصـــل والتفصـــيل فـــي كثيـــر مـــن والمواضـــيع يعـــدم فيهـــا الت
ـــى المـــدرس فـــي ادرار صـــياغة محـــاور  –جوانبهـــا  نســـيج يحـــتم عل

 وأهداف بما يتناقض وصياغة المدرس لنفس المقياس في وهران .
ــى  - ــًا فــإن تنظــيم المحتويــات عل ــات المتاحــة حالي ــالنظر إلــى اإلمكاني ب

فر شـــكل ســـلوكات وأنشـــطة يقـــوم بهـــا الطالـــب بعـــد خرافـــة ، فعـــدم تـــو 
 –نــوادي إعالميــة وســمعية بصــرية  –اإلمكانيــات ) مكتبــة متخصصــة 

 –قاعـات متخصصـة للـدوريات والرســائل  –نـوادي للحواسـب واالنترنـت 
برامج تقنيـة ورحـالت علميـة هادفـة ونـوادي  –مكتبة ارشيفية نموذجية 

ومخــابر علميــة وتقنيــة تجريبيــة .. ( فــإن عمــل المــدرس  –أدبيــة فنيــة 
ـــا  )خـــارج –ســـيتركز  ـــي أنقانـــا بهـــا كامـــل طلبتن البحـــوث التطبيقيـــة الت

 مجبرين ( على النقل والتلخيص والترتيب واإلمالء اإلنشائي المقيت .
إن مراعــاة المكتســبات القبليــة للطالــب والبنــاء علــى أساســها فــي بنــاء 
الــدرس وصــياغة األهــداف وتحقيــق التقــويم الــدقيق ويعــد صــعب المنــال 

ليـة والفكريـة لـدى طلبتنـا .. وحيـث نالحـظ بالنظر إلـى عمـق الهـوة العق
وبدون الدخول في متاهة مـن المتسـبب فـي خلـق هـذه الفـروق الفرديـة 
داخــل المنظومــة الفكريــة والعقليــة لألجيــال المتــأخرة مــن طلبتنــا أن كــل 
أســـتاذ منـــا يحـــاول دومـــًا أن يســـتبق درســـه بمقـــدمات واســـتهالالت أو 

كـــل ذلـــك هـــو محاولـــة  يفرقـــه فـــي الحشـــو واالســـتطرادات والقصـــد مـــن
االرتقــاء الصــعب بمجمــوع طلبــة القســم إلــى مســتوى واحــد يســمح لهــم 
بتقبل اآلتي من الدرس الجديد وهذا طبعـًا علـى حسـاب التوزيـع الزمنـي 
للبرنامج ن وإنا نرى بأن التراكيز على هذه النقطـة فـي تحديـد المحتـوى 

صل علـى ألمر مستحيل في ظل السياسة انجاز تطبيقها المفتوح كل حا
البكالوريـا بإمكانــه التســجيل فــي النظــام الجديـد وطبعــًا الغايــة فــي أولهــا 
معروفــة هــو االدعـــاء أمــام الجميــع أم طلبتنـــا الجــدد يســارعون خفافـــًا 
وثقااًل لإلنضواء داخل النظـام الجديـد .. لتكـون المحصـلة تشـكيلة غيـر 

 متناسقة من الطلبة تضم في ثناياها الغث والسمين .

فــرض ميكانيزمــات إداريــة وتقنيــة للمنظــورين داخــل النظــام إن عــدم  -
الجديد ) والمعدل المتميز في شـهادة البكلوريـا شـرط ال يمكـن اعقالـه ( 
فـــإن كلمـــة ) جديـــد ( لهـــذا النظـــام الجـــامعي المســـتحدث ال معنـــى لهـــا 
وسنظل نعتبر عقل التلميذ مسـتودعًا فارغـًا ينبغـي ملـؤه بكنـوز المعرفـة 

 المنتقاة .

 اف الفاعلة في العملية التربوية :   األطر 

في النظام الجامعي الجديد تتغير وظيفة الطالب من مستهلك إلـى  •
مساهم فعال وتنشيط حيث يستوجب إشراك الطالب في كل مراحـل 
الفعـــل التربـــوي كونـــه المعيــــار األساســـي فـــي اختيـــار األهــــداف 

 وتخطيط التعليم .
ســـون فـــي مواجهـــة لكـــن أن يكـــون لـــه ذلـــك وطلبتنـــا مـــازالوا يجل •

الســبورة ينصــتون ويســتجيبون ثــم يعيــدون إنتــاج نفــس المعــارف 
ـــي مرحلـــة االمتحـــان الشـــفهي أو الكتـــابي .. وإذ أخـــذنا عينـــة  ف
بســيطة مــن األســئلة المطروحــة علــيهم فــي امتحــاات السداســي 

األســـئلة بعيـــدة كـــل البعـــد عـــن التقيـــيم  األول نجد أن هذه <
فنجـد أن األسـئلة تفـرض علـى  –الفعال والمحدد لمستوى الطالب 

الطالب أن يجيب بمقدار ما تلقاه من دروس والويـل كـل الويـل إذا 
ـــراءات  ـــوب إستفاضـــات إســـتا قهـــا مـــن ق زاد الطالـــب فـــوق المطل
متنوعـــة .. فـــي مضـــمون الســـؤال .. فوظيفـــة الطالـــب فـــي هـــذه 

 الحالة تقتصر على القيام بعمليتين :
 اهزة .إكتساب المعرفة واستهالك المقررات الج •

 رد هذه المعرفة متى طلب األستاذ ذلك . •

ــك  ــا هــو المصــدر األساســي فــي العمليــة التربويــة فهــو مال فاألســتاذ هن
المعرفة ويقوم بنقلها للطلبة .. وواجبـة فيمـا بعـد أن يصـدرا حكمـًا علـى 
أعمـــالهم وفـــق معـــايير تـــتحكم فيهـــا الميـــول واالهتمامـــات والنزاعـــات 

م إحصــائي " يحــدد بــه نســب النجــاح الشخصــية ، فالطالــب عنــده " رقــ
والرســـوب وبالتـــالي فـــإن المعرفـــة عنـــد الطلبـــة ال تعـــدو أن تكـــون هـــي 

 األخرى رقم عددي يرجح به معدل الصعود واالرتقاء .

فالتجربــة التعليميــة القصــيرة التــي مررنــا بهــا ضــمن هــذا النظــام الجديــد 
ســيكية جعلتنــا نســتخلص بأننــا نفــذنا برامججديــدة متطــورة بســلوكات كال

يتقبـل االجابـات  –يسأل  –وأساليب تقليدية . فالمدرس هو الذي يتكلم 
ــــــــــ  ـــــــــتكلم ــ ـــــــــتعلم ) م ـــــــــم والم ـــــــــين المعل ـــــــــة ب أو يرفضـــــــــها فالعالق

مســتمع ، عــارف ـــــ جــاهال ، منــتج ــــــ مســتهلك ( رغــم ان هنــاك طرائــق 
واالسـتفرائية والمشـروع ( أو  –أكثر فعالية دون غيرهـا ) كاالسـتجوابية 

س الحـاالت التنويـع وذلـك باعتمـاد أكثـر مـن طريقـة فـي الحصـة في أنف
 الواحدة .

 الوسائل وطرق التقويم . 
فــي النظــام الجــامعي الجديــد ، تتعــدد الوســائل واألدوات ، وتــرتبط  •

باألهداف المسطرة بما يسـاعد علـى إحـداث التغييـر المطلـوب فـي 
 سلوك المتعلم ..

التعليمية علـى السـبورة  لكن في تنفيذنا للنموذج اقتصرت وسائلنا •
 والطبشور .

في النظام الجامعي الجديد ، التقويم عملية دائمة ومسـتمرة ينجـز  •
 بعد كل مقطع للتأكد من مدى تحقيق 

كل هدف ) التركيز على المردودية ( ، مما يتـيح لألسـتاذ إمكانيـة  •
تصــحيح مســاره وتغييــر الوســائل والطرائــق غيــر الناجعــة والتقــويم 

م اليــــرتبط بالطالــــب فقــــط بــــل يتصــــل باألهــــداف فــــي هــــذا النظــــا
ــــواع ،  ــــة أن ــــى ثالث ــــق والوســــائل ، وهــــو عل والمحتويــــات والطرائ

 تشخيصي تكويني ، تحصيلي ( .

لكن مع تجربتنا القصيرة في تسـيير عمليـة التقـويم وجـدنا أنهـا  •
بحيــث  –ألن مــا تعودنــا عليــه  –التخــرج عــن طــابع االرتجــال والذاتيــة 

: إجــراء يــأتي علــى شــكل امتحــان أو تمــرين  تمــت علــى الشــكل اآلتــي
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ــه  نهــائي يلجــأ إليــه المــدرس لمــنح نقــاط ودرجــات تقديريــة .. تســمح ل
بترتيـــب تالميـــذه حســـب النقـــاط المحصـــل عليهـــا ، وذلـــك قصـــد اتخـــاذ 

 اإلجراء المناسب ) انتقال ، رسوب ، طرد ، إجازات ن عقوبات ( .

ا حصـر بعـض المشـاكل إضافة لهذه الصعوبات والمعوقات التقنية يمكنن
 األخرى التي تقف في وجه تنفيذ هذا النموذج .

لــيس هنــاك اتفــاق تــام ومنســجم حــول المصــطلحات والتســميات  •
 والمفاهيم في هذا الموضوع .

المــرور مــن األهــداف العامــة إلــى المســتوى الفعلــي ) اإلجرائــي (  •
ــــرًا ســــهاًل ، ) المســــارات المفتوحــــة    ــــيس أم ــــة نســــقية ل بكيفي

ات المتاحــــة ( وبــــاألخص فــــي المجــــاالت التــــي يصــــعب اإلمكانيــــ
 تحديدها إجرائيًا في صيغة سلوكية .

عن أغلب واضـعي المقـررات يكتفـون بتفريـغ المـادة إلـى أقسـام ،  •
وحيـــث المحتويـــات األساســـية فـــي كـــل قســـم ، بينمـــا بنـــاء هيكـــل 
ــًا لألنشــطة واألدوات والوســائل  ــب إعــدادًا دقيق ــد يتطل تعليمــي جدي

 هداف المحددة .بناء على األ

د عليـه أكثـر عليـه  • صعوبة االنتقال والتغييـر مـن نمـط مـألوف تعـو 
أكثـر أسـاتذتنا إلــى طريقـة جديــدة فـي التــدريس والتقيـيم المســتمر 

..... 

ندرة الكتب والمراجع األكثر تخصصًا في الميادين المفتوحة مع تضاؤل 
 حضوض الطلبة في الحصول على فرصة كاملة ومتكررة في اإلطالع

 على مستوى الجامعة –والدراسة والتجديد من خالل االنترنت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 
 
 

 عملية التقويم ودورها في تقييم المادة المعرفية ومتابعة سيـرورتها.
ا رت وزارة التعلـــــيم العـــــالي والبحـــــث العلمـــــي هـــــدفلقـــــد ســـــطّ 

ــل فــي  2013 -2004لمرحلــة ا لســتراتيجيا إصــالح شــامل وعميــق يتمّث
 وضـــع هيكـــل جديـــد للتعلـــيمبالمرحلـــة األولـــى . وتنطلـــق للتعلـــيم العـــالي

إعــادة تنظــيم التســيير ، و بتحيــين البــرامج البيداغوجيــةا مصــحوب العــالي
 البيداغوجي.
ــو  ــيم العــالي، يؤّك د هــذا اإلصــالح علــى الطــابع العمــومي للتعل

 :1وهي ،دئ األساسية للمهام المسندة للجامعة الجزائريةعلى المباو 
 ؛ توفير تكوين نوعي للجميع من أجل إدماج مهني أفضل -
ــــبالد - ــــة المســــتدامة لل ــــي التنمي ــــتّ  ،المشــــاركة ف ــــالم والتف ــــى الع ح عل

 ؛االجتماعي واالقتصادي
سـات وفقـا لمبـادئ ترسيخ قواعد االسـتقاللية الذاتيـة الحقيقيـة للمؤسّ  -

 ؛الراشدالحكم 

 أ. بن خويا ادريس : األستاذ • 
عملية التقويم ودورها في : عنوان المداخلة•

 تقييم المادة المعرفية ومتابعة سيرورتها 
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تمكـــين الجامعـــة الجزائريـــة مـــن اســـترجاع مكانتهـــا كقطـــب لإلشـــعاع  -
 .الثقافي والعلمي على المستوى اإلقليمي والدولي

ـــ هولتجســـيد هـــذ ـــئ، داالمب ـــة ات وزارة تبّن ـــيم العـــالي هيكل لتعل
L MDعرف بـ ل.م.د تجديدة 

 سـنوات 3)ليسـانس [ سنوات 8باك+ ] 2
 ةمســتلهم 3هيكلــة نظــام يوهــ ؛ســنوات( 3 دكتــوراه -ماســتر ســنتان  -

البلـدان خاّصـة، و لوسكسـونية جفي البلـدان األنل بها وعممن الهياكل الم
 ة.عة عامّ المصنّ 

 4وإذا كان المتعلم أوالطالب هو أساس هذه الهيكلة، فـإن تقـويم
الطالــب يعــد جــزءا أساســيا فــي العمليــة التعليميــة؛ فهــو األســاس الجــوهري 

مـا يشـكله مـن أهميـة فـي تحديـد مقـدار مـا الذي ال يمكـن االسـتغناء عنـه ل
يتحقـق مــن األهــداف التعليميــة، والغايـات التعليميــة المنشــودة، الموضــوعة 
ــا علــى ســلوكيات الطالــب مــن  ســلفا والتــي ينتظــر منهــا أن تــنعكس إيجابي
جهة، وعلى العملية التعليمية من جهـة أخـرى. كمـا أن تقـويم أداء الطالـب 

ــة ال ــا مهمــا فــي العملي ــه يعــد ركن ــأثير قــوي فــي أدائ ــه مــن ت ــة لمــا ل تعليمي
 . 5التعليمي التكويني وفي سيرورته وتفكيره

 
إن عمليـة التقـويم عمليـة منهجيـة، منظمـة، ومخططـة تتضــمن  

إصــدار األحكــام علــى الســلوك )أو الفكــر أو الوجــدان( أو الواقــع المقــيس، 
لتـي تـم وذلك بعـد موازنـة المواصـفات والحقـائق لـذلك السـلوك )أو الواقـع( ا

التوصل إليهـا عـن طريـق القيـاس مـع معيـار جـرى تحديـده بدقـة ووضـوح، 
لذا تتطلب هذه العملية إجراء إجراءات عمليات متعددة من القيـاس بغـرض 

 إصدار أحكام على السلوك في ضوء معيار أو هدف محدد.
ـــــــاس   ـــــــين مفهـــــــومي القي ـــــــا، وجـــــــب التفريـــــــق ب ومـــــــن ههن

Measurement  والتقــويمEvaluationلــك أن القيــاس يشــترط إلــى ؛ ذ
ـــار أو  ـــة التـــي يتحصـــل عليهـــا الطالـــب فـــي اختب الكميـــة أو القيمـــة الرقمي
امتحــان مــا، وهــو أســبق فــي التجســيد مــن التقــويم فيعنــى بالوصــف الكمــي 
)الرقمي( للسلوك )أو األداء( وال يتضمن أحكاما بالنسـبة لفائدتـه أو قيمتـه 

ب معالجـة عناصـر الضــعف أو جـدواه، عكـس التقـويم التعليمـي الـذي يتطلـ
لتحسين المستوى، ورفع سويته، ونوعيته، وتعزيز عناصر القـوة، وإقراراهـا 

 . 6وهو ما أشرنا إليه سابقا-ومكافأتها
وبالتالي، فإن التقويم يهدف إلى تحقيق أغـراض مرغـوب فيهـا، 

 :  7ومتعددة، تشكل أهمية كبرى في نجاح عملية التعليم، من بينها اآلتي
مقـدار مـا تحقـق مـن األهـداف التعليميـة المنشـودة، أوالمرسـومة . تحديد 1

 سواء بسواء.
. التقـــويم عمليـــة تشخيصـــية، وقائيـــة، عالجيـــة، تعطـــي األســـتاذ تغذيـــة 2

راجعــة عــن أدائــه التعليمــي التعلمــي، وفاعليــة تدريســه. وبهــذا يــتم تعزيــز 
جـــة عناصـــر القـــوة فـــي العمليـــة التدريســـية وإقرارهـــا ومكافأتهـــا، ويـــتم معال

 عناصر الضعف فيها لتحسين التعليم أو التكوين، ورفع سويته ونوعيته.
. التقـــويم مؤشـــر جيـــد لقيـــاس أداء األســـتاذ، وفاعليـــة تدريســـه، والحكـــم 3

 عليها ألغراض وقرارات إدارية تربوية تتعلق بالنقل، والترفيع، والترقية.

المـواد  . يقدم التقويم مخرجات مهمة ألغراض البحث والتقصي فـي تعلـيم4
 الدراسية ومناهجها بحثا وتخطيطا، وتعديال، وتطويرا سواء بسواء.

( هــو تلــك Assessment. التقــويم أعــم، وأشــمل مــن التقيــيم؛ فــالتقييم )5
النشــاطات التــي تصــمم لقيــاس تعلــم الطلبــة، الــذي يــأتي كنتيجــة للموقــف 

ــــويم ) ( فهــــو مجموعــــة مــــن Evaluationالتعليمــــي التعلمــــي، أمــــا التق
 طات التي تصمم لقياس فاعلية النظام التعليمي التعلمي ككل. النشا

 
 أغـراض التقويم:

 :8إّن للتقويم أغراض أربعة؛ وهي 
يعين الطالب علـى معرفـة جوانـب الخطـأ والضـعف فـي تعلمـه،  -1

 وأسبابه.
يعين الطالب على الرضا وتحقيق اإلشباع عنـدما يـؤدي عملـه  -2

 بنجاح.

كفايــــة طرقــــه فــــي  يســــاعد األســــتاذ فــــي الحكــــم علــــى مــــدى -3
 التدريس.

يســــاعد علــــى إصــــدار األحكــــام التــــي تتخــــذ أساســــا للتنظــــيم  -4
 اإلداري.

 
 أنـواع التقويم:

يهــتم المختصــون بالقيــاس والتقــويم بثالثــة أنــواع رئيســية مــن  
 :9حيث أهدافه وأغراضه، وهي

ويقــوم التقــويم القبلــي كمــا تــدل : evaluation -preالتقــويم القبلــي -1
ويم العمليـة التعليميـة قبـل بـدئها، وهـو يهـدف بوجـه عـام التسـمية علـى تقـ

إلى تحديد مستوى الطلبة للمقدمين للتكـوين أوللـتعلم، ومسـتوى البـدء بـه، 
أو التعرف إلى المدخالت السلوكية لدى الطلبة قبل البـدء بعمليـة التـدريس 
لدرس، أو موضوع معين، أووحدة تعليميـة معينـة، ويقسـمه علمـاء التربيـة 

ل القيــاس والتقــويم مــن حيــث أغراضــه وغاياتــه إلــى ثالثــة أنــواع فــي مجــا
 فرعية، هي:

: diagnostic evaluationالتشخيصـــي  -التقـــويم القبلـــي .أ
ويهدف إلى كشـف نـواحي الضـعف، أو القـوة فـي تعلـم الطلبـة، 
وبالتــالي كشــف المشــكالت الدراســية التــي يعــاني منهــا الطلبــة، 

سبيل المثـال قـد يكشـف  والتي قد تعوق تقدمهم الدراسي. فعلى
معلـــم الرياضـــيات أن الســـبب فـــي ضـــعف الطلبـــة عنـــد إجـــراء 
عمليــة القســمة الطويلــة هــو عــدم تمكــنهم مــن معرفــة القســمة 
القصــيرة، ممــا يضــطره إلعــادة النظــر، والتخطــيط فــي المواقــف، 
والنشــــاطات التعليميــــة لمعالجــــة القصــــور، وتصــــحيح أخطــــاء 

 القصيرة. ةبالقسم الطلبة بتعريف وذلك ،التعلم

 إلــى ويهــدف :Readiness Evaluation االســتعداد تقــويم  .ب
 وحــدة أو جديـد، موضـوع تعلـم لبـدء الطلبـة اسـتعداد مـدى تحديـد

 العقليــــة للمهــــارات الطلبــــة امـــتالك مســــتوى  معرفــــة أو جديـــدة،
ـــيم، طـــرق  لتطبيـــق الالزمـــة ـــه التعل ـــي وعمليات  بعـــض تقصـــي ف

 .وحلها على سبيل المثال العلمية، المشكالت

 Placementتقــــــويم للوضــــــع فــــــي المكــــــان المناســــــب  .ت

Evaluation  ـــــة ـــــد مســـــتوى الطلب ـــــى تحدي : ويهـــــدف إل
الخـــــريجين، أوالمقبـــــولين فـــــي الكليـــــات واألقســـــام الجامعيـــــة، 
لتصنيفهم أو وضعهم في صـفوف أو مسـتويات تعليميـة معينـة 
ـــوالتهم واهتمامـــاتهم  ـــة، أو حســـب مي ـــدراتهم العقلي تتناســـب وق

 التعليمية. 
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ويقوم على مبـدأ تقـويم  : formative evaluationلتقويم التكوينيا -2
العملية التعليمية التعلمية خالل مسارها؛ أي يهـدف بوجـه عـام إلـى تحديـد 
مــدى تقــدم الطلبــة نحــو األهــداف التعليميــة المنشــودة، أو مــدى اســتيعابهم 
وفهمهم لموضوع تعليمـي تعلمـي محـدد )حصـة دراسـية، أو وحـدة دراسـية( 

 تصحيح العملية التدريسية وتحسين مسارها.  بغرض
ومــن أدوات التقــويم التكــويني )البنــائي أو التشــكيلي( األســئلة  

ــــــدروس أو المحاضــــــرات،  ــــــاء ال ــــــي يطرحهــــــا األســــــتاذ أثن المختلفــــــة الت
 واالمتحانات، والبحوث...

ــامي -3 ــدأ summative evaluation التقــويم الخت ــى مب : ويقــوم عل
ية التعلميـة بعـد انتهائهـا، وبالتـالي يهـدف إلـى معرفـة تقويم العملية التعليم

مقـــدار مـــا تـــم تحقيقـــه مـــن األهـــداف التعليميـــة، والتربويـــة المنشـــودة، أو 
المرســومة ســواء بســواء، كمــا فــي: تقــويم مســتوى أداء )تحصــيل( الطلبــة 
للمعرفـــة العلميـــة بأشـــكالها المختلفـــة بعـــد االنتهـــاء مـــن تـــدريس موضـــوع 

 دراسية، أو أكثر في العلوم. علمي معين، أو وحدة 
ــي يضــعها   ــات الت ــائج االمتحان ــى نت ــامي عل ويقــوم التقــويم الخت

األستاذ في نهاية كل سداسـي، أو نصـف السداسـي، أو السـنة...أو نهايـة 
 وحدة تعليمية تعلمية معينة.

 
 أسـس عملية التقويم:      

ــتعلم فــي المقــاييس المقترحــة بشــكل   ــة تقــويم ال لكــي تــتم عملي
ـــادئ، صـــح ـــك، ويعـــي بعـــض المب ـــى األســـتاذ أن يمتل ـــه ينبغـــي عل يح، فإن

واألساسـيات المتعلقــة بخصــائص التقــويم ومبادئــه. وبالتــالي، عليــه مراعــاة 
هــذه المبــادئ، واألســس وممارســتها لكــي يكــون تقويمــه دقيقــا وموضــوعيا، 

 :10وهي كما يوثقها األدب التربوي والنفسي في اآلتي
تشخيصـــية وقائيـــة عالجيـــة؛ تشـــمل جـــانبين عمليـــة التقـــويم، عمليـــة  -1

 أساسيين مترابطين، هما:
الجانب الشخصي: ويتضـمن محاولـة األسـتاذ كشـف نـواحي الضـعف،  -  

والقوة في تعلم الطلبة، مثله في ذلـك مثـل مـا يفعلـه الطبيـب فـي تشـخيص 
 األمراض، واألوبئة المرضية.

راح بعــــض الجانـــب العالجــــي: وهــــو الــــذي يتطلــــب مــــن األســــتاذ اقتــــ -  
النشاطات العلمية، والمواقف التعليمية وتنفيـذها، والتجـارب المخبريـة التـي 

 تساعد الطلبة في تصحيح أخطاء التعلم ومعالجتها وسد ثغراتها.
ــيم أو التكــوين؛  -2 ــة التعل ــة مســتمرة، ومالزمــة لعملي ــة نامي التقــويم عملي

وهـذا، يسـتلزم  بمعنى أنها تحدث قبـل وفـي أثنـاء، وبعـد العمليـة التعليميـة.
مـــــــن األســـــــتاذ معرفـــــــة، وتطـــــــوير، وتطبيـــــــق الطرائـــــــق، واألســـــــاليب، 

 واالستراتيجيات، والتقنيات المستخدمة في تقويم نمو الطلبة وتقدمهم.
فالمالحظـــــات والمشـــــاهدات اليوميـــــة، والمقـــــابالت الشخصـــــية  

والنشاطات واالمتحانات السداسية، جميعهـا تشـكل جـزءا مهمـا فـي العمليـة 
ة، وعن طريقها يستطيع األستاذ تحسن نواحي الضعف والقـوة فـي التقويمي

الطلبـــة وتعلمهـــم واكتشـــافها، وبالتـــالي تحســـين مســـار العمليـــة التعليميـــة 
 وتقويمها وتصحيحها سواء بسواء.  

عمليـــة تقـــويم عمليـــة شـــاملة؛ وهـــذا يعنـــي وجـــوب شـــمول العمليــــة  -3
ــة: ــة الثالث ــع مجــاالت األهــداف التربوي ــة لجمي المعرفــي )العقلــي(،  التقويمي

والوجــداني، والمهــاري، كمــا فــي تقــويم: مســتوى تحصــيل الطلبــة للمعرفــة 

العلميـــة، وتوظيفهـــا علـــى جميـــع مســـتويات المجـــال العقلـــي الســـتة، وفقـــا 
لتصـــنيفات بلـــوم )المعرفـــة، واالســـتيعاب، والتطبيـــق، والتحليـــل، والتركيـــب، 

يم، واالتجاهـــات، والتقـــويم(؛ ومهـــارات عمليـــات العلـــم وطرقـــه؛ وتمثـــل القـــ
 والميول العلمية، وامتالك المهارات اليدوية، والعملية المناسبة(.

لكي تكون عمليـة التقـويم عمليـة سـليمة، ودقيقـة، وموضـوعية، يجـب  -4
 أن يتحقق فيها ثالثة أمور على األقل، وهي:

 أن يكون التقويم بداللة أهداف تعليمية تعلمية محددة. - 
 قويم على القياس الكمي الرقمي التربوي الدقيق.أن يعتمد الت -       
 أن يتصف التقويم باالتساع، والشمولية. -       

ــة، ويجــب أن ينظــر إليهمــا  -5 ــة التقويمي ــان للعملي ــان متكاملت ــاك زاويت هن
 ويطبقهما أثناء تقويم أدائه وعمله، وهما:

 تقـــويم تعلـــم الطلبـــة؛ ويتضـــمن إجرائيـــا تحديـــد مســـتوى مـــا حّصـــله -    
الطلبة من نتائج التعلم أو التكوين. وبالتـالي، معرفـة مـدى اسـتفادتهم ممـا 
تعلمــوه، وذلــك بموازنتــه باألهــداف التــي يســعى األســتاذ إلــى تحقيقهــا عنــد 

 الطلبة.
التقــويم الــذاتي لألســتاذ؛ وهــذا يعنــي أن األســتاذ يعتــاد علــى تقــويم  -   

دى فعاليــة تعليمــه أدائــه وعملــه التعليمــي التعلمــي بنفســه، بحيــث يــدرك مــ
)أهداف، محتوى، وطريقة، وتقـويم(، ويشـخص نـواحي الـنقص فيـه كنقطـة 
بدء نحو تعديل طرائـق وأسـاليب ووسـائل تعليمـه، ومواجهـة الظـروف التـي 

 تؤدي في عملية التعليم أو التكوين.
ومــن األدوات التــي قــد تســاعد األســتاذ علــى تقــويم أدائــه وعملــه التعليمــي  

 ائج الطلبة، )ب(االستفتاءات الذاتية.هو: )أ( تحليل نت
وقد تتضمن هـذه األدوات بعـض األفكـار التقويميـة ذات العالقـة  

 كما في مدى:
 تحقيقه األهداف التعليمية المتوخاة. -
 فهمه المادة التعليمية وطبيعة المادة التي يدرسها. -

 استخدامه طرق التعليم المختلفة وأساليبها وتطويرها. -

الدراســـي، والتخطــــيط للنشـــاطات العمليــــة نجاحـــه فـــي التخطــــيط  -
 للمرافقة للمناهج.

اســــتغالله لإلمكانــــات البشــــرية، والماديــــة المتــــوافرة فــــي البيئــــة  -
 التعليمية التعلمية.

 التقويم عملية تعاونية يشترك فيها عدة أطراف مهمة، وهي: -6
األسـتاذ وزمــالؤه اآلخــرون، وذلــك مــن أجــل التشــاور معهــم خاصــة فيمــا  -

 الحكم على الطالب في القسم.يتعلق ب
األستاذ والطلبة، كأن يتحدث مع الطلبة من حـين إلـى حـين فيمـا يتعلـق  -

ــــد  بمــــدى فهمهــــم واســــتيعابهم للموضــــوعات العلميــــة المختلفــــة، أو تحدي
 المشكالت التي تعوق أو تحول دون تعلمهم.

ـــؤدي أغراضـــها  -7 ـــة لكـــي ت ـــى أســـس علمي ـــة عل ـــة التقويمي تقـــوم العملي
ـــة  وغاياتهـــا، ـــى نتـــائج صـــحيحة مـــن عملي وبالتـــالي ضـــمان الحصـــول عل

التقــويم، ومــن هــذه األســس: الموضــوعية، والصــدق، والثبــات، والشــمولية 
 لألهداف التعليمية المراد قياسها.

إن مفهوم التقويم، كما ذكرنا سابقا، لـيس مرادفـا لمفهـوم االمتحانـات.  -8
 مبدئيا كما يأتي:وعليه، يفرق التربويون بين التقويم واالمتحانات 
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التقويم أعم وأشمل من االمتحانات؛ فاالمتحانات، تهـدف إلـى قيـاس  -    
مســتوى تحصــيل الطلبــة للمعرفــة؛ بينمــا يهــدف التقــويم إلــى قيــاس جميــع 
ـــم  ـــة( والحك ـــة، والمهاري ـــة، والوجداني ـــة )المعرفي مجـــاالت األهـــداف التعليمي

ب واحـد مـن جوانـب عليها. وهذا يعنـي أن االمتحانـات هـي عبـارة عـن جانـ
 التقويم، أو جزء منها، وهو أن القياس سابق للتقويم بوجه عام.

االمتحانـــات غايـــة، وليســـت وســـيلة مـــن حيـــث وظيفتهـــا، بمعنـــى أن  -   
وظيفة االمتحان تقتصر على مجرد إعطاء الطالـب عالمـة نحكـم بهـا عليـه 

المعلــم إمــا ناجحــا أو راســبا؛ بينمــا التقــويم وســيلة ولــيس غايــة، يســتخدمه 
لمعرفـــة مـــدى مـــا تحقـــق مـــن أهـــداف، والتـــي ترشـــد بـــدورها إلـــى مـــواطن 
الضعف للعمل على تعديلها وإصـالحها بحيـث تـنعكس إيجابيـا علـى سـلوك 

 المتعلم أو فكره، أو وجدانه. 
غالبــا مــا تقتصــر االمتحانــات علــى االمتحانــات التحريريــة والشــفوية،  -   

ــــك، المالحظــــات، والمشــــاهدات  أمــــا التقــــويم فيتضــــمن باإلضــــافة إلــــى ذل
 اليومية، والمقابالت الفردية، واألداء الذاتي للطالب...الخ.

ــتم فــي ضــوء  -9 ــة منهجيــة منظمــة ومخططــة، ت ــة عملي العمليــة التقويمي
 الخطوات اإلجرائية اآلتية:

تحديــد الهــدف، أو موضــوع التقــويم، وتحليلــه إلــى عناصــره األوليــة، أو  - 
يســـاعد فـــي ذلـــك تحديـــد األهـــداف وصـــياغتها العوامـــل المـــؤثرة فيـــه، وقـــد 

 بصورة سلوكية.
 
 : achivement testsاالمتحانات التحصيلية  
تعــد االمتحانــات التحصــيلية مــن أكثــر أدوات التقــويم، وأســاليبه  

 شيوعا واستخداما في تقويم نواتج التعلم.
ولكي تؤدي االمتحانات التحصـيلية الجيـدة وظائفهـا علـى أكمـل  

 أن تتصف بالصفات األربع اآلتية:وجه، ال بد 
وتعنــي عــدم تــأثر نتــائج التقــويم بالعوامــل  :Objectivityالموضــوعية  -

الذاتيـة، أو الشخصــية للمصــحح، وبالتــالي فـإن عالمــة الممــتحن )الطالــب( 
ــــاختالف  ــــه ب ــــف عالمت ــــال تختل ــــه، ف ــــى مــــن يصــــحح ورقت ال تتوقــــف عل

 .11المصححين إذا تعدد ذلك
ســمى بالصـحة؛ ويقصــد بـه قــدرة االمتحـان علــى : ويValidityالصـدق  -

قيــاس الشــيء الــذي وضــع لقياســه فعــال فــال يقــيس شــيئا آخــر، وطريقــة 
التقـــويم الصـــحيحة هـــي تلـــك التـــي تظهـــر فـــي صـــدق جانـــب األداء الـــذي 
يقاس؛ أي يجب أن يشتمل االمتحان الصحيح على الـدروس المدّرسـة مـن 

 .12قبل

؛ ويقصــد بــه أن يعطــي االمتحــان ويســمى بالدقــة :Reliabilityالثبــات  -
النتائج نفسها أداء ما كرر تطبيقه في قياس الشيء نفسـه مـرات متتاليـة، 
وفي ظروف متشابهة؛ وذلك باعتبـار أن سـؤاال واحـدا ال يمثـل عينـة كافيـة 
لقــدرة الطالــب؛ إذ ينبغــي اســتخدام عــدد كبيــر مــن األســئلة للحصــول علــى 

رة، وكلما زاد عدد األسئلة كـان ذلـك مقياس موثوق به لمعرفة المهارة والقد
 .13ضمانا أكبر للدقة

وذلــك باعتبــار أن أفضـل أســاليب التقــويم هــي تلــك  القيمـة التشخيصــية: -
التـي تبــين بالتحديــد مــا يخطــف الطالــب فــي عملــه، فاألســتاذ قــد يقــرأ أوراق 
االمتحــان ويقــدر درجــات الطالــب وتنتهــي عمليــة التقــويم بالنســبة لــه، فــإذا 

الب عالمته ضعيفة فقد يرغـب فـي تحسـينها فـي مـرة تاليـة، ولكـن وجد الط
 . 14االمتحان لم يبن له أساس التحسن

وبالتـــالي، فـــإن التقـــويم التشخيصـــي مـــثال يبـــين مـــا نجـــح فيـــه 
الطالب وما لم ينجح فيه بـدال مـن مجـرد حصـوله علـى العالمـة، كمـا يحـدد 

مليــة األداء، ولــيس الخطــأ الــذي وقــع فيــه، ويتطلــب هــذا التقــويم انتباهــا لع
المهم فيه أن تكون اإلجابة صحيحة أو خطـأ، بـل توضـيح كيفيـة اسـتجابة 

 الطالب للسؤال ولماذا.   
 

 أنواع االمتحانات التحصيلية:

ومــن االمتحانــات التحصــيلية حســب مــا قــرره بعــض الدارســين 
 :15أذكر اآلتي

ة، حيـــث تســاعد علـــى جعـــل التقــويم عمليـــة مســـتمر  االمتحانــات الشـــفوية:
وتدفع بالطلبـة إلـى متابعـة دروسـهم، وتعطـي األسـتاذ فـرص تعـرف نـواحي 
القوة، والضعف لدى الطلبـة، وقـدرة كـل مـنهم علـى فهـم الموضـوع، وغالبـا 
ما يستفاد من االمتحانات الشفوية في مجال الدراسـة اللغويـة؛ حيـث تكـون 

ق مثل هـذه االمتحانـات مـن أنسـب الوسـائل لتعـرف قـدرة الطلبـة علـى النطـ
 والتعبير عن مختلف الموضوعات بلغة علمية سليمة.

وتتــألف هــذه االمتحانــات مــن مجموعــة  االمتحانــات المقاليــة )اإلنشــائية(:
مــــن األســــئلة تتطلــــب إجابــــة مستفيضــــة يشــــغل فيهــــا الطالــــب بالبحــــث، 
والموازنــة، والمناقشــة، والوصــف، والتحليــل واالســتدالل، وتــذكر الحقــائق، 

درسها خالل العام الدراسي. كما يعـّود هـذا النـوع مـن والمبادئ العامة التي 
االمتحانات الطالب كيف يصلون إلى استنتاجات منطقية، كما يقـودهم إلـى 
التفكيــــر المــــنظم، وحــــل المشــــكالت واإلنشــــاء األدبــــي، وترتيــــب البحــــث، 

 وتقسيمه إلى فقرات، وتنمية القدرات االبتكارية. 
تحانـات قـد تتـأثر بذاتيـة وتجدر اإلشارة ههنـا، إلـى أن هـذه االم

المصـحح، ممـا يفقـدها موضــوعيتها، فـال يبقـى المقيــاس غامضـا ثابتـا فــي 
األحـــوال جميعهـــا بـــل يتغيـــر مقياســــه تبعـــا لحالتـــه النفســـية، أو شــــعوره 
بالكسل، أو الملل. فقد يؤدي ذلك إلى غبن الطالب، واإلجحـاف بحقـه. وقـد 

قــام بتصــحيحه فــي يختلــف تقــدير المصــحح الواحــد للموضــوع نفســه أداء 
 أوقات مختلفة.

ــال،   االمتحانــات الموضــوعية: ــار المق ــوب اختب ــين لألســاتذة عي بعــد أن تب
ــارات اإلنشــائية، وقــد  ــال االختب ــات الموضــوعية لتالفــي مث وضــعوا االمتحان
انتشــر هــذا النــوع الجديــد فــي أمريكــا انتشــارا واســعا، وســميت باالمتحانــات 

بالعوامــــل الذاتيــــة للتصــــحيح، وال الموضــــوعية؛ ألن تصــــحيحها ال يتــــأثر 
يحتمـــل كـــل ســـؤال مـــن أســـئلة االمتحانـــات الموضـــوعية إال إجابـــة واحـــدة 
صحيحة، ويرفق عادة كـل امتحـان طريقـة التصـحيح التـي تشـمل اإلجابـات 

 الصحيحة، ويطلق على ذلك اسم مفتاح االمتحان أو دليل التصحيح.
 

 عيوب االمتحانات:
ب علــى األقــل حســب رأي فكــري كمــا أن لالمتحانــات أربعــة عيــو  

 :16حسن الريان، وهي
ــــب  - إذا اســــتخدمت االمتحانــــات لوحــــدها كشــــاهد علــــى اســــتحقاق الطال

أعطاهــا هــذا األخيــر وزنــا أكثــر ممــا يلــزم، ولهــذا يجــب أن تســتمر عمليــة 
 التقويم طوال فترة الدراسة ال في األوقات المحددة لالمتحانات.
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امي فإنهـــا تفقـــد قيمتهـــا التربويـــة إذا اســـتخدمت االمتحانـــات كعمـــل ختـــ -
ــــتعلم فــــي  الرئيســــية؛ فاالمتحانــــات النهائيــــة ال تضــــع ال تضــــع أهــــدافا لل
المستقبل وهي ال تقدم تقريرا تشخيصيا تزيد من معرفة الطالـب بنفسـه، أو 

 يشير إلى األخطاء التي بمقدورته تصحيحها.

وإذا اعتبـر  ال تهتم االمتحانات إال بقليل من أهـداف المؤسسـة المكونـة، -
الطلبة االمتحـان التقـويمي الرئيسـي لهـم فـإنهم ال يعبـؤون كثيـرا بغيـر ذلـك 

 من األهداف.   

ــار واحــد لجميــع الطلبــة، فاألســئلة  - إّن االمتحانــات تميــل إلــى وضــع معي
واحـــدة للجميـــع ممـــا يـــوحي للطالـــب بـــأن عليـــه اإلجابـــة عنهـــا كغيـــره مـــن 

القائــل بوضــع األهــداف متفقــة مــع الطلبــة. وهــذا يتنــافى مــع المبــدأ الســليم 
 قدرات الفرد وحاجاته وإعطاء كل فرد إحساسا بقيمته ونجاحه.

 
ويمكننا القول في األخير، أن هذه جملة من المفـاهيم واألسـس 
التطبيقيــة التــي يقــوم عليهــا نظــام التقــويم فــي المنظومــة التعليميــة بصــفة 

 عامة، وفي النظام الجديد ل.م.د بصفة أخص.   
أردنـــا أن نأخـــذ بالنظـــام الجديـــد نحـــو االرتقـــاء، فمـــا علـــى وإذا 

القائمين عليه من مسؤولين وأساتذة إال العمل وتطبيق هـذا العنصـر الهـام 
الــــذي يعــــد أحــــد ركــــائز التكــــوين الهــــادف، الــــذي يعتمــــد علــــى التــــدريس 

 بالكفاءات ال بالمهارات.
 وأرجو أني قد ألممت بجوانب هذا الموضوع الهادف؛

 إال باهلل، عليه توكلت، وإليه أنيب. وما توفيقي
 

  :هوامش البحث

ينظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  - 
www.cndp.dz/ar/apps/mourabi/edition

.php   19/03/2007بتاريخ. 

دكتــوراه( هــو هيكــل للتعلــيم العــالي  -ماســتر  -ل م د أو )ليســانس  - 2
مســتورد مــن البلــدان األنجلــو ساكســونية، هــذا الهيكــل معمــول بــه تــدريجيا 

، ونظـام التقـويم هـو سداسـي. مـن موقـع 2004فـي بالدنـا منـذ سـبتمبر 
www.umbb.dz/page-lmd-

arabe/forum.htm   19/03/2007بتاريخ. 

يتضــمن تعليمــا ذي قيمــة جيــدة وتســليم  * إّن جهــاز نظــام )ل. م. د.( -3
شهادات معترف بها سواء على المستوى الـوطني أو العـالمي بفضـل نظـام 

 ة، ومبدأ حركية الطلبة، وأيضا قابلية تحويل المكتسبات.الوحدات القياسي
الدراسـة حسـب عـدة مسـارات مرجعيـة موزعـة علـى سداسـيات.  يتم تنظيم 

يــتم بلــو  كــل مســتوى دراســي بالحصــول علــى عــدد معــين مــن الوحــدات 
 القياسية.

ينتظم التعليم في مسار تكـويني فـي وحـدات تعليميـة )و. ت.(. 
مـــادة واحــدة وتشـــتمل علــى قيمـــة محــددة مـــن  تطــابق كــل وحـــدة تعليميــة

الوحــدات القياســية. تمتــاز الوحــدات التعليميــة بقابليــة الرســملة والتحويــل. 
تســتجيب الرســملة وقابليــة التحويــل لــروح الحركيــة التــي يجــب أن تكــون 
حاضـــرة فـــي عـــروض التكـــوين مقترحـــة بـــذلك جســـورا بـــين عـــدة مســـارات 

انس( إلـى طـورين مطـابقين لمجمـوع تجـزأ الـدورة األولـى )الليسـتو  تكوينية.
وحدة قياسية. التكوين القاعدي األول، في مدة أربعـة سداسـيات أو  180

أكثر، هو مرحلة تأقلم وانغماس في الحيـاة الجامعيـة. ويخصـص الكتسـاب 
ــادئ ــار، المب وفــي الشــعبة لمــدخل الوحــدات مــن  األساســية للميــدان المخت

كــوين يســتجيب بشــكل أفضــل المنهجيــة واالكتشــاف. يتبــع هــذا الطــور بت
لالختصــاص المختــار إمــا تحــت شــكل أكــاديمي، وإمــا يجــب أن يــؤدي إلــى 
دراسات جامعية معمقة، إما على شكل تمهينـي )برنـامج فـي عالقـة وطيـدة 
مع القطـاع المسـتخدم(، وإمـا يجـب أن يسـمح للطالـب باالنـدماج فـي عـالم 

 الشغل مع إمكانية مواصلة دراساته. 

ــدورة ا لثانيــة )الماســتر( أربعــة سداســيات، ويطــابق تســتغرق ال
وحــدة قياســية تتــوج بـــمذكرة تخــرج. هــذا الــدور مفتــوح لكــل  120مجمــوع 

الطلبة الحاصلين على شهادة ليسانس أكاديميـة، ويسـمح ببلـو  مسـتويات 
تكــوين معمقــة وأكثــر كفــاءة فــي التخصــص المختــار. يمكــن للماســتر مثلــه 

ديمي )يقــود للــدكتوراه( أو مهنــي مثــل الليســانس أن يظهــر تحــت شــكل أكــا
)اكتساب تخصص أكبر مع بقاء التوجه مهنيا دائما(. يجـدر المالحظـة أن 
الطلبــة الحــائزين علــى ليســانس ذات صــبغة مهنيــة يمكــنهم التســجيل فــي 

 الماستير بعد مدة في العالم المهني.
الثالثــة )الــدكتوراه( إلــى أعلــى شــهادة جامعيــة،   تفضــي الــدورة

بستة سداسيات. يجب عليهـا أن تضـمن تعميقـا للمعـارف فـي  في مدة دنيا
الوحـدة القياسـية التخصص المختار، وتكوينا بالبحث العلمـي وألجلـه. وأمـا 

(Le crédit)  هي : وحدة قياس الّتعلم المكتسـب. كـل وحـدة تعلـيم وكـل
مادة لها قيمة معينة بواسطة الوحـدات القياسـية المطابقـة للحجـم السـاعي 

وريا، ولحجــم نشــاطات الطالــب. مجمــوع الوحــدات القياســية السداســي حضــ
 وحدة قياسية. 30لكل وحدات التعليم للسداسي حددت بـ 

* وأمــا طريقــة التقــويم فهــي سداســية، وتتمثــل حســب النظــام 
 الجديد في اآلتي: 

 امتحان في نهاية كل سداسي. -
ات كــل وحــدة تعليميــة تتــوج بامتحــان نهــائي، زيــادة علــى نظــام المراقبــ-

 المستمرة، ومراقبة األعمال التطبيقية، 
وتقــديم العمــل الفــردي، ...، وكــل واحــدة مــن هاتــه التقويمــات تــدخل ضــمن 

 العالمة النهائية حسب الموازنة.

      حساب المعدل يرتكز على مبدأ التعويض.-
داخــل نفــس الوحــدة التعليميــة، عالمــات مختلــف المــواد تحســب بواســطة -

 ها بعضها اآلخر.المعامالت وتعوض بعض
المعدل العام يتحصل عليه انطالقا من المعدالت المتحصل عليها فـي كـل -

 وحدة تعليم بمعاملها. 
يتحصـــل علـــى الســـنة المواليـــة كـــل طالـــب تحصـــل علـــى معـــدل معـــوض -

 .10.00/20مساويا أو أكبر من 
يســمح لكــل طالــب مؤجــل فــي دورة جــوان بالتســجيل فــي دورة اســتدراكية -

نــات مــواد الوحــدات التعليميــة غيــر المتحصــل عليهــا و بعبــارة إلجــراء امتحا
 .  10/20أدنى من   أخرى التي تحصل فيها على عالمة

ـــي االمتحـــان االســـتدراكي تعـــوض العالمـــة - العالمـــة المتحصـــل عليهـــا ف
النظرية للوحدة التعليمية المتحصل عليها في الدورة السـابقة مـع االحتفـاظ 

 بنقطة األعمال التطبيقية .
( بـــين الـــدورة العاديـــة واالمتحـــان 02احتـــرام أجـــل أدنـــى مـــن شـــهرين )-

 االستداركي.
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كـــــل طالـــــب لـــــم يتحصـــــل علـــــى معـــــدل معـــــوض أكبـــــر أو مســـــاويا لــــــ -
بعد الدورة االسـتداركية، يحـتفظ بالوحـدات التعليميـة التـي  10.00/200

 . 10.00/20تحصل فيها على معدل أكبر أو مساوي لـ 
-lad/ar/architecture.htm www.lagh/ ينظـــــــــر فـــــــــي موقـــــــــع 

univ.dz  و  www.lagh-univ.dz@2006   :بتــــــــــــــاريخ
19/02/2007. 

التقــويم هــو عمليــة تقويميــة منهجيــة منظمــة تحــدث أثنــاء التــدريس،  - 4
وفي أثناء الموقف التعليمي، أو فـي نهايتـه بهـدف تحسـين عمليـة التعلـيم 

مـــن عناصـــر  والـــتعلم ومعرفـــة مـــدى تقـــدم الطلبـــة، وهـــو العنصـــر الثالـــث
التدريس المبني على الكفاية. ينظر المرشـد الفنـي لتـدريس اللغـة العربيـة، 

، مكتبة دار الثقافة للنشـر والتوزيـع، عمـان، 322فيصل حسين العلي، ص
، والتـــدريس مـــن أجـــل الكفايـــة، تـــأليف: هـــوارد ســـلفان، 1998، ســـنة 1ط

د ، ترجمـة؛ د.محمـد عيـد ديرانـي، ود.مصـطفى محمـ75ونورمان هجنـز ص
 م.  1993-هـ1414، الرياض، 1متولي، ط

، د.محمد محمـود الحيلـة، -نظرية وممارسة–ينظر التصميم التعليمي  - 5
، تقــديم: أ.د. محمــد ذيبــان غــزاوي، دار المســيرة للنشــر والتوزيــع 401ص

 والطباعة.

 . 402-401ينظر المرجع نفسه، ص - 6

 .402ينظر المرجع نفسه، ص - 7

ــه، ينظــر التــدريس أهدا - 8 فــه، أسســه، أســاليبه، تقــويم نتائجــه وتطبيقات
 .1995، عالم الكتب، سنة 336د.فكري حسن ريان، ص

، والمرشـــد الفنـــي لتـــدريس 404-403ينظـــر التصـــميم التعليمـــي، ص - 9
 .311اللغة العربية، فيصل حسين العلي، ص

، والمرشــد الفنــي لتــدريس 407-404ينظــر التصــميم التعليمــي، ص - 10
 .  311، صاللغة العربية

 .408ينظر التصميم التعليمي، ص -11

ينظر المرجع والصفحة نفسهما، والتدريس أهدافه، أسسـه، أسـاليبه،  – 12
 .340تقويم نتائجه وتطبيقاته، ص

، والتــــدريس أهدافــــه، أسســــه، 408ينظــــر التصــــميم التعليمــــي، ص – 13
 .341أساليبه، تقويم نتائجه وتطبيقاته، ص

فــه، أسســه، أســاليبه، تقــويم نتائجــه وتطبيقاتــه، ينظــر التــدريس أهدا - 14
 .342-341ص

، 409-408، ص-نظريــــة وممارســــة–ينظــــر التصــــميم التعليمــــي  - 15
ــي الخــولي، ص ــة، د.محمــد عل ــدريس اللغــة العربي ، 157-156وأســاليب ت

-316، والمرشد الفنـي لتـدريس اللغـة العربيـة، ص1986، 2السعودية، ط
321. 

أسســه، أســاليبه، تقــويم نتائجــه وتطبيقاتــه،  ينظــر التــدريس أهدافــه، - 16
 .344-343ص

 
 


