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:الملّخص

إّن اجلامعة اجلزائرية أمام وضع يفرض عليها بذل جهد كبري للتكيف مع املتغريات العميقة اليت طرأت 
والذي )السيانس ماسرت دكتوراه(LMDوذلك بتبنيها لنظام ، على حميطها ورفع التحديات النامجة عنها

يهدف
. األستاذ اجلامعي بني حاجاته التدريبية ومدى تكيفه مع متطلبات هذا النظام اجلديد

Abstract:

The Algerian university is in front of a situation in whitch, it must expend a
tremendous effort to adapt with deep changes that has occurred  in its environment. In
order to confront the changes. The university must enhance challenges by taking into
account the L.M.D system (licence- master – doctorate),which aims in the first place to
obtain university training quality, however the university is facing some difficulties: the
teacher’s situation and his adaptation with the demands of this new system.

:مقدمة
وكذا جمموع من ، أبرزت اللجنة الوطنية إلصالح التعليم العايل يف تقريرها النهائي نقائص نظام التعليم العايل

التوصيات اليت ينبغي أخذها يف احلسبان لتمكني اجلامعة من أن تّؤدي الدور الذي ينبغي أن تكون عليه يف 
وقد صادق جملس ، ها التعليمي والتكويين مع متطلباتهعملية التنمية اليت ختوضها بالدنا وأن يتكّيف نظام

على خمطط لوضع توصيات الّلجنة الوطنية إلصالح منظومة التعليم 2002جاتفي 30الوزراء املنعقد يوم 
رغم أّن األرضية مل تعّد له 2004يف سبتمرب LMDم قد تبّنت اجلامعة اجلزائرية نظاو. العايل موضعا للتنفيذ

وبة خاصة فيما يتعلق بالعنصر املكون هلذا النظّام وهو عضو هيئة التدريس الذي له الّدخل بالصورة املطل
.هذا بالّضبط ما سنحاول اإلشارة إليه يف هذه الورقة البحثية.األكرب يف جناح التظّام من عدمه

:االهداف والخصائص، LMDنظام:أوال
، هليس له غاية يف حّد ذاتLMDإّن النظام:LMDمفهوم _1

JossetteSoulasإليه (2005), P1)وعليه فإنه من شأنه أن يدعم طابع املرفق العام للمؤسسة اجلامعية
حيفظ دميوقراطية التعليم العايل ويسمح للجامعة اجلزائرية بضمان تكوين نوعي يستجيب للمقاييس الدولية و
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ادي ويؤسس على التكوين يم العايل يف احمليط االجتماعيواالقتصويسهل اندماج مؤسسات التعل
لتمكني خرجيي التعليم العايل من التكّيف مع التطورات املستمرة واليت نذكر ، )تكوين مدى احلياة(املتواصل

:منها
صعيد بروز جمتمع املعرفة على ، العوملة على الصعيد االقتصادي، دميوقراطية التعليم على الصعيد السياسي

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي(املعارف واملهارات وتطوير اآلليات اليت تعني على التكوين الذايت 
)05من إصالح التعليم العايل ص)2004(

.دكتوراه- ماسرت- ليسانس:أيضا تتايل تدرجيي لشهادات ثالث هيLMDويعد
)تسنوا5+بكالوريا=ماسرت()سنوات3+ بكالوريا=ليسانس(
)سنوات8+بكالوريا=دكتوراه(
:حسب الجامعة الجزائريةLMDأهداف نظام- 2

.اختالالت وصعوبات باتت تفرض علينا ضرورة اجياد حل مستعجل إلخراج تلك األخرية من حمنتها
، ة اجلزائريةوللتخفيف من حدة االزمة وحماولة حل بعض مشاكل اجلامع

والذي سعى لتحقيق LMDوزارة التعليم العايل والبحث العلمي بتطبيق جمموعة من االصالحات منها نظام
:ما يلي

:السعي إلى تحقيق الجودة والنوعية في التكوين
وكذلك ، ورات والتجديد التكنولوجيوهذا من خالل التجديد يف حمتويات الربامج التكوينية وهذا وفق التط

وأيضا من خالل التجديد البيداغوجي يف . تقوية تعزيز استعمال التكنولوجيات ووسائل االعالم واالتصال
-ظهور فروع وختصصات جديدة-تغيري الشهادات املمنوحة- تقليص مدة التكوين:مناهج التعليم مثل

ريات يف التعليم العايل اجلزائري سوف حيسن من مردودية االعتماد على مبدأ االرصدة وإن مثل هذه التغ
.www.univer-ouragla,dz)(التكوين باجلامعة اجلزائرية

:ترقية الحركة التمهينية في التكوين
إذ حتاول اجلامعة اجلزائرية جاهدة حتقيق متطلبات املؤسسات ، وهذا بفتح قنوات االتصال بني اجلامعة واحمليط

ويكون . وهذا من خالل توفري يد عاملة مدربة ومؤهلة وبالتايل حتقيق الكفاءة املهنية، جتماعيةاالقتصادية واال

CNREاقرتاحات األساسية الّيت ملراجعأن التكوين جيب أن يأخذ أحد مراجعه أو باألحرى من أهم ا2001
تؤخذ يف احلسبان هي طلب السوق وعليه ينبغي أن حيّدد حمتوى الربامج واملراجع انطالقا من ميكانيزمات 

-)2001(وزارة التعليم العايل والبحث العلمي(تستلزم مسامهة عميقة للشركاء املستعملني واإلطارات املهنية 
وللتأكد من أّن الكفاءات وبرامج التكوين 1اقرتاحات ص- لتعليم العايلإعادة تنظيم ا- مديرية التعليم والتكوين
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مطابقة وذات نوعية ينبغي إشراك من هم على دراية بالواقع اليومي للحياة املهنية وكذلك عن طريق خلق 
.فرص العمل للخريج اجلامعي

:إضفاء الصيغة العالمية للتعليم العالي بالجزائر
إنشاء خمابر حبث مشرتكة ، ون الدويل بني اجلامعة اجلزائرية واجلامعات األجنبيةوهذا من خالل تشجيع التعا

.بني الطرفني وكذلك من خالل االعرتاف املتبادل بني الشهادات املقدمة
)2004(املرسوم التنفيذي

تسهيل احلركية الطالبية بني خمتلف اجلامعات الوطنية والدولية
.....املنافسة-عنها الفكر اجلامعي خاصة تلك املتعلقة مبفاهيم التعاونترقية القّيم العاملية اليت يعّرب 

.حتقيق تناغم حقيقي مع احمليط السوسيواقتصادي عرب تطوير كل التفاعالت املمكنة بني اجلامعة وعامل الشغل
)06ملف إصالح التعليم العايل ص- )2004(وزارة التعليم العايل والبحث العلمي(
:تعديل للنظّام الكالسيكي يفLMDيعترب :LMDخصائص-)3
:هنا مت حتويل جممل االعتمادات اليت كانت يف النظام الكالسيكي مثل:المستوى األّول الليسانس-

سنوات وكل 3سداسيات على مدى6حيث أصبح جممل مدة التكوين يف النظّام اجلديد:مدة التكوين
على عكس النظّام القدمي الذي كانت مدة التكوين يف مستوى سداسي حيتوي على وحدات تعليمية خمتلفة 

سنوات 3التدرج تفوت
هنا بصفةعامة يكون التكوين يف العامني األّولني تكوين مشرتك وهذا على مدى أربع :منهجية التدريس

سداسيات بعدها يليها سداسيني أي اخلامس والسادس تكوين يف التخصص 
)Déclarationcommune des ministres Européens de l’éducation(1999((

حىت تكون السنة الثالثة متنوعة إّما تعليم أساسي اليت يف النهاية يتّوج صاحبها مواصلة الدراسة يف املستوى 
.)املاسرت(الثاين 

على وإّما تطبيقي والذي ينتهي بصاحبه إىل سوق العمل والربنامج يف السنة الثالثة للتعليم التطبيقي يكون 
)....عدالة، زراعة، إقتصاد، ثقافة، تعليم، صحة(صلة مع القطاع املشغل 

-ليسانس(قد تغّريت الشهادات املقدمة من قبل املؤسسات اجلامعية يف مرحلة التدرّج:نوعية الشهادات
.ليسانس مهنية- :إىل شهادة ليسانس إّما)...الدراسات اجلامعية التطبيقية

ليسانس أكادميية -
)système LMD a l’universitémontouri,2004 p17(المخطط التالي یوضح ذلكو
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:)الماستر(المستوى الثاني 
وتكون مدة التكوين فيها عامني أي أربع سداسيات حيث جند التكوين يف العام األول يكون :مدة التكوين

)البحثي-ملهينا(تكوين مشرتك يف بعض الوحدات التعليمية لكال املسارين من املاسرت 
)املذكرة(املاسرت فإنه يكون خمتلف بني مساري التكوين وذلك من خالل الرتّبص أو من :أما العالم الثاني

:
ماسرت مهين

:واملخطط التايل يوضح ذلك)30-21ص)2006(وزارة التعليم العايل والبحث العلمي(ماسرت حبث 
)Annick cartron, 2002.p05(
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)دكتوراه(:المستوى الثالث

.الأكثر)أكادميي(وهنا يكون التكوين فيها أساسي ، فوق
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (2003). P15(

:LMDمتطلبات وآفاق نظام - 4
:أّهم املتطلبات اليت ظهرت بعد ثالث سنوات من تطبيق هذا النظّام

.نقص الفهم هلذا النظّام
صعوبة تكّيف املدرس مع متطلبات هذا النظّام خاصة فيما يتعلق بالتكوين الّذايت ونقص درايته بآليات 

.تطبيق هذا النظام بفعالية
.ر العالقة الضعيفة بني اجلامعة وعامل الشغلاستمرا

.كثافة عدد الطلبة ّصعب من حتقيق بعض العمليات
سياسة تستدعي عمال أكثر حول التحسني وتنظيم ممارسات بيداغوجية جديدة والتقّرب من القطاع 

.االقتصاديواالجتماعي عن طريق إقامة هياكل جديدة قد تكون مفيدة يف تذليل هذه الصعوبات
:LMDأستاذ نظام :ثانيا

.ما كانت عليه يف الكالسيكيLMDجتاوزت مهام األستاذ اجلامعي يف نظام 
إذ يقوم األستاذ مبجموعة من املهام اجلديدة ضمن هذا النظام ومطالب مبمارسة جمموعة من األنشطة 

:البيداغوجية واليت نذكر منها
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يص من املسؤول املشرف على املادة على األّقل قبل كل جتتمع الّلجنة برتخ:الّلجنة البيداغوجية للمادة- 1
هلذه الّلجنة مهمة متابعة التسّيري البيداغوجي للمادة . يطلب األساتذة أو الطلبة إذا اقتضت احلاجة، امتحان

:تتكون هذه الّلجنة من)...استيعابالطلبة- التقّدم يف الدروس(
.للطلبة)Sections(ود عدة جمموعات مسؤول املادة املعّني من طرفنظرائه يف حالة وج

.األعمال التطبيقية هلذه املادة- األعمال املّوجهة-األساتذة املكّلفني باحملاضرات
.ممّثل الطلبة لكل فوج يف األعمال التطبيقية أو األعمال املّوجهة

:التسّيري مايليونعين مبهمة، للفرقة البيداغوجية مهمة تسّيري وحدة التعليم:الفرقة البيداغوجية- 2
للمواد املرتبطة بوحدة ...الرتّبص-املناقشة–األعمال التطبيقية -األعمال املّوجهة- متابعة تدريس احملاضرات

التعليم 
.مراقبة مواظبة الطلبة

...تنظيم املساعدة البيداغوجية اإلرشاد
)استجوابات أو امتحان األعمال التطبيقية(تنظيم مراقبة املعارف 

)تحان النهائي واالمتحاناالستدراكياالم(
.حتويل نقاط وأوراق االمتحان إىل القسم البيداغوجي املعين

.حتضري حوصلة السداسي
:وتتكون هذه الفرقة من

.رئيس وحدة التعليم املعّني من طرف نظرائه
.ليماألعمال املّوجهة واألعمال التطبيقية ملواد وحدة التع-األساتذة املكّلفني باحملاضرات
.ممثل عن اإلدارة البيداغوجية

املركز اجلامعي العريب بن (ممثل عن الطلبة لكل فوج األعمال التوجيهية واألعمال التطبيقية ولكل مادة 
.)2004، مهيدي

:هناك فرقة تكوين لكل مسلك هلا مهمة:فرقة التكوين
.تنظيم الّدعم البيداغوجي واإلرشاد

.مسؤولية إجراء تقّييم التدريس
.البنيوي للتعليم واألساتذةو التنسيق البيداغوجي

.تنسيق الفرق البيداغوجية
القيام بنظام تعليم مؤّهل والرفع من مستوى التعليم وتكوين املّكونني 

.حتضري احلوصلة السّنوية للنشاط البيداغوجي
.الّسعي للربط بني خمتلف املسالك وتقييمها
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إلندماج األساتذة اجلدد يف املسلك والعمل معهم على تطوير مسلك ويكمن دور فرقة التكوين يف السعي 
الدكتوراه-املاسرت- الليسانس

:لجنة التقّييم
.)الفرقة البيداغوجية(يّتم تنظيم املداوالت لكل وحدة تعليم :في جميع الحاالت-أ
.وتنّسق العمل وهلا دور جلنة املداوالتتقييم نتائج السداسي تكون من طرف فرقة التكوين اليت جتتمع-

:السداسيات السابقة للّسنة الحالية-ب

.ضبطها، البيداغوجية مبراقبة نتائج حجز النقاط
تكون املداوال:سداسيات السّنة الجارية-ج

البيداغوجية هلذه املداوالت مبراقبة نتائج حجز النقاط
تنّظم يف آخر الّسنة وحتسب  ، من السداسي األّول إىل آخر سداسي منجز:المداوالت النهائية للمرحلة-د

.كل نتائج املسلك
)79ص، )2008(عبد الكرمي حرز اهللا وكمال بداري(

وبالتايل هذا ما تطلب أن يكون األستاذ مدربا ومكونا تكوينا يؤهله فعال ملمارسة مهامه التدريسية ضمن هذا 
:النظّام وضرورة أن يشتمل التدريب على جمموعة من احلاجات التدريبية اليت نوجزها فيمايلي

)53ص)2006(داود ماهرحممد(:)الحاجات التخطيطية(التخطيط - 1
:كما يليLMDضرورة أن يشمل التكوين على تطوير املهارات التخطيطية لدى األستاذ اجلامعي وفق نظام 

.وهو إعداد وختريج عمال لشغل مواقع عملLMDاهلدف العام للتكوين وفق نظّام ، أن يأخذ بعني االعتبار
.املستمرحماولةانتقاء الدروس ذات الطابع العصري أي متالئمة مع متطلبات التغّري 

.
:الحاجات التنفيذية- 2

أسلوب حل -أسلوب التعليم التعاوين(طرائق تدريسية فّعالة LMDضرورة أن يتبع األستاذ ضمن نظام 
)...املشكالت

.والطلب يف التكوين وحماولة تكوين األستاذ وفق هذا البعدضرورة إخضاع العملية التكوينية ملبدأ العرض 
.ضرورة أن يقدم األستاذ براجما ودروسا ذات طابع نفعي للطالب إضافة إىل اتصافها بالّنجاعة واملرونة أيضا

وكل ذلك يتطّلب تكوينا ، ضرورة كذلك أن يقوم األستاذ على تطبيق املقاربات االبتكارية يف التكوين اجلامعي
.ألستاذ فيهل

:الحاجات التقويمّية- 3
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ضرورة أن يّتبع األستاذ اسرتاتيجيات تقوميّية متنوّعة تقيس مجيع مستويات التفكري حسب تصنيف بلوم 
.)التطبيق-الرتكيب-التحليل(وخاصة منها املستويات العليا 

.امل الشغل للطالبضرورة أن يهدف التقّومي الذي يتبعه األستاذ إىل قياس إمكانية التّكيف مع ع
وأن تكون )...استكشافية- أساسية(ضرورة أن ختتلف أساليب التقّومي حسب طبيعة كل وحدة تعليمية 

.موافقة للطريقة التدريسية املعتمدة
.ضرورة أن يتمكن األستاذ من تثمني العمل الفردي للطالب بكل دّقة

:حاجات اإلدارة الصفية-4
)tutorat(ّكن من مزاولة املرافقة البيداغوجية للطلبة على أكمل وجه ضرورة تكوين األستاذ حىت يتم

ضرورة إتقان األستاذ اجلامعي ملهارات التوجيه واإلرشاد خاصة ضمن هذا النظّام اجلديد الذي الزال خيّيم 
.عليه الغموض من طرف الطلبة واألساتذة وحىت اإلدارة

ألن التفكري اإلبداعي يتطلب إدارة ّصفية مبدعة (فية املبدعة ضرورة تكوين األستاذ على مهارات اإلدارة الصّ 
)55ص، )2006(داود ماهر حممد ()أيضا

:حاجات البحث العلمي- 5
مراعاة خلصائص نظام (ضرورة إتقان األستاذ ملهارات صياغة برامج تدريسية تنّظم يف شكل ختصصات 

LMD(
والبحث يف مشاريع تكمل املسارات التكوينية ضرورة تدريب األستاذ ليتمكن مع وضع عروض التكوين 

)دكتوراه- ماسرت(للطلبة 
، ضرورة أن يكّيف األستاذ نشاطاته البحثية ضمن هذا النظّام وذلك يف خمابر حبث

.هذا النظّام مستقبال
:LMDالتأثري املتبادل بني الكفاءات ونظام:وكخالصة

وتّنمي فيه القدرة على ، كفاءات تعمل على استقاللية عمل الطالب عن طريق املشاريعملا كانت املقاربة بال
، التكّيف املتواصل واستعمال التكنولوجيات اجلديدة

)ما قبل اجلامعي(عليم العام فإّن تالميذ الت، بني الشعب واملسارات لتسهيل التوجيه وتكافح التسرب املدرسي
الّشك أّن التوافق بني املقاربتني .بسبب تبنية كل هذه الصفاتLMDسوف يتكّيفون مستقبال مع نظام 

يستمد جذوره من كون أسس كل منهما يرجع إىل النموذج البنائي االجتماعي للتعلم وإىل بيداغوجية التعاون 
ا تكوين األستاذ اجلامعي وفق هذا النظّام مع مراعاة حاجاته وبيداغوجية التمّيز لذا بات من الضروري جد

.التدريبية

:قائمة المراجع المعتمدة
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:بالّلغة العربية:أّوال
.دمشق، مكتبة الفالح، 1ط، اجلامعيالتدريس والتدريب، )2006(داود ماهر حممد 

اجلزائر:امعيةديوان املطبوعات اجل.LMDنظّام، )2008(عبد الكرمي حرز اهللا وكمال بداري 
.2004نوفمرب 21املوافق ل 1425شوال 08املّؤرخ يف371-04املرسوم التنفيذي رقم 

.LMDاإلضبارة اإلعالمية اخلاصة بنظّام ، )2004(املركز اجلامعي العريب بن مهيدي ألم بواقي 
ملف إصالح التعليم العايل)2004(وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

.إقرتاحات-إعادة تنظّيم التعليم العايل-مديرية التعليم والتكوين)2001(ليم العايل والبحث العلمي وزارة التع
املتضمن حتديد قائمة مؤسسات التعليم العايل 2005أكتوبر 20مّؤرخ يف 116قرار ، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

.2006-2005للّسنة اجلامعية LMDاملّؤهلة لضمان تكوينات عليا لنيل شهادة الليسانس 
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2-Déclaration commune des ministres européens de l’éducation, 15 juin 1999,13
Bologne
3- jossetteSoulas (2005), la mise en place du LMD
4- le système LMD a l’universitémontouri (2004), Constantine
5- ministère de l’enseignement Supérieur et de la recherche scientifique, dossier
reformes des enseignementsSupérieur. Juin2003
- www. Univer- ouragla.dz



معارشة دليلةعضو هيئة التدريس  وفقه لضمان جناحه يف اجلامعة اجلزائريةوضرورة إعداد،LMDنظام 


