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 اإلصالح الجامعي الجديدظل  الجامعة الجزائرية في فياملرافقة البيداغوجية 

 

 قاملة ــ الجزائر 5491ماي8إعداد الدكتور/ بوزيد ساس ي هادف ـ جامعة 

 ــ الجزائر. عنابةي مختار جامعة باجف ــ رانية هادواألستاذة / 

 

والعشرين تحديات ورهانات حاضرة يواجه التعليم العالي الجزائري ونحن نلج القرن الواحد  

ومستقبلية، فرضتها العوملة والثورة التكنولوجية واملعلوماتية املتسارعة الحاصلة في العالم، وبحكم أن 

األمر الذي يجعل من التعليم  الجزائر هي إحدى دول العالم ُوجب عليها الخضوع لواقع التغيير مخيرة أم مجبرة،

 بإيجاد صيغ جديدة للتعاون وإعادة النظر في عدة مجاالت وخاصة من العالي )الجامعة الجزائرية( 
ً
ُملزما

وكل ما يتصل بالعملية التكوينية إلعداد اإلطارات املؤهلة ملسايرة التطور  ناحية: التنظيم، املناهج، البرامج

 في أوله، غامض املعالم في بدايته وهو ما
ً
 يعرف بنظام السريع، وذلك من خالل استيراد نظام كان مجهوال

 (.) ليسانس. ماستر. دكتوراه ل.م.د(اإلصالح الجامعي الجديد )

وقد حمل هذا اإلصالح بين طياته مفاهيم ومصطلحات جديدة قد يتعذر في بعض األحيان على غير  

)التأطير أو  املتمرس فهمها، منها القروض، والوحدة التعليمية، واملسار األكاديمي وفرق التكوين

ومة ت لها املنظلإلصالحات التي خضعنتاجا طبيعيا  جاء اإلصالح الجامعي الجديداالشراف(...وغيرها، ونظام 

 ني: داخليالثاو  ضته السياسة العاملية الجديدة،عالمي فر  أولهماأساسيين:  عاملين وجاء تحت تأثير التربوية 

ة الجامعة الجزائري وضعاهذان العامالن . فرضته معطيات تطور داخلي في املنظومة التعليمية في الجزائر

النظام بما فيه من محاسن ومساوئ دون النظر في املعطيات الواقعية،  إتباع :أولهما ،أمام أمرين أحالهما مر  

متناع عن اال  وثانيهما:، تم استيرادهوالقيام بإسقاط إشعاعي لهذا النظام على البيئة الجامعية الجزائرية كما 

و نها ما همنها ما هو تابع لنظام العالم وم ُعقباها،تطبيقه سيجعل الجامعة الجزائرية أمام مواقف ال يحمد 

 وذلك مع بوادر سنة 
ً
 . 4002خاضع لإلصالحات التربوية، فكانت الحتمية األولى هي املجسدة فعليا

 ومن خالل ما سبق سنسلط الضوء في هذه األوراق البحثية على:

 .L.M.Dلطلبة في ظل نظام ل املرافقة البيداغوجيةمفهوم  -

طالب والاملرافق البيداغوجي ؟ وماهي الصعوبات التي يواجهها كل من املرافق البيداغوجيماهي مهمة -

  البيداغوجية؟يحظى بهذه املرافقة  الذي
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 L.M.Dاملسار التاريخي لتطور نظام  -5

ية ، لدواعي تحسين نوعساكسيونية-األنجلو)ليسانس، ماستر، دكتوراه( في البلدان  ل.م.دنشأ نظام  

منذ زمن طويل في جامعات أمريكيا الشمالية وكندا، والجامعات البريطانية، التعليم العالي، وهو نظام معتمد 

 السوربون في جامعة  8991با في السنوات األخيرة ابتداًء من سنة و ودخل هذا النظام حيز التنفيذ في أور 

من  جعلها متقاربةوزارة لدول أوروبية في إصالح أنظمتها الجامعية عملت على  20بفرنسا، ومنذ أن شرعت 

وعلى ضوء توصيات اللجنة الوطنية إلصالح املنظومة (. 8) 4080أجل خلق فضاء جامعي أوروبي موحد في 

الجامعية، ومن خالل املخطط التنفيذي الذي رسمته وصادق عليه مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة بتاريخ 

ة يجية عشرية لتطوير القطاع للفتر البحث العلمي استراتو  فقد حددت وزارة التعليم العالي، م 4004أفريل  00

عميق للتعليم العالي ذي الثالثة أطوار تكوينية هي و  التي من محاورها تطبيق إصالح شامل، و م(4080ـــ 4002)

اء في الجزائر ابتد ()ل.م.دالجديد الذي يعرف بنظام  نظامهذا الوقد تم تبني . ماستر، دكتوراه(، ) ليسانس

 ملتقيات وأيام تنظيم، التي تمت في إطار الندوات الجهوية الجامعية، وكذا 4000//4004من السنة الجامعية 

دراسية على مستوى الجامعات، كما نظمت عدة لقاءات أخرى بمشاركة خبراء دوليين من جامعات كندية 

 (.4وأمريكية وفرنسية وبريطانية )

 ل.م.د خصائص ومميزات نظام -2

 النظام الكالسيكي( أهمها:  منبمجموعة من الخصائص التي تميزه  الجديد L.M.Dيتميز نظام 

وهي هيكلة بسيطة تتيح مقروئية أفضل للشهادات في سوق العمل.  هيكلة جديدة للتعليم-8

 وتتمحور في ثالث أطوار للتكوين:

 

 سنوات( 0)بكالوريا +  ليسانس طور أول يتوج بشهادة 

  سنوات( 5)بكالوريا +  املاسترطور ثاني يتوج بشهادة 
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  سنوات( 1) بكالوريا +  الدكتوراهطور ثالث يتوج بشهادة  

 تنظيم التعليم: إعادة-2
 

ينظم التعليم العالي في سداسيات، يتضمن وحدات تعليمية، وتجمع التكوينات في ميادين  

هو بناء متجانس يغطي عدة تخصصات، تقدم التكوينات في شكل عروض  وميدان التكوينتكوين، 

نوات ال يقاس بس ل.م.دتكوين تتفرع إلى: ميدان، فرع، تخصص، وتحصيل التعليم العالي في نظام 

 إذ:( 1)الدراسة وإنما بأرصدة

 للحصول على الليسانس. 810يجب اكتساب - 
ً
 رصيدا

 للحصول على امل 840يجب اكتساب - 
ً
 (.0استر)رصيدا

 ( )ل.م.دالهدف العام لنظام -3

( فإنه ينتظر أن تتحول أدوار الطالب من L.M.Dمن منظور أهداف اإلصالح في التعليم العالي ونظام ) 

ال وخالق في العملية التعليمية من خالل كونه  متلق   صبح يللدروس واملعلومات وتسجيلها إلى مشارك فع 

ينتقد أفكار قائمة ويعرض أفكار بديلة، قادر على التفاعل مع  بحرية،، ويحاور، ويعرض أفكاره يناقش)

 تكنولوجيا العصر، يسهم في إنتاج املعرفة وتطويرها...(.

  :و من بين األهداف التي يرمي إليها هذا اإلصالح الجامعي الجديد هو التكفل باملتطلبات الجديدة اآلتية

 . العمل على تحقيق متطلبات املجتمعو  النوعية في التكوينو  ــ ضمان الجودة 8

تحقيق تناغم حقيقي مع املحيط السوسيو اقتصادي عبر تطوير كل التفاعالت املمكنة ما بين ــ  4

 . عالم الشغلو  الجامعة

 ـــ تطوير آليات التكيف املستمر مع تطورات املهن. 0

احترام و  السيما املتعلقة منها بالتسامح ــ تدعيم املهمة الثقافية للجامعة من خالل ترقية القيم العاملية 2

 . آدابهاو  الغير في إطار قواعد أخالقيات املهنة الجامعية

 التكنولوجياو  ــ التفتح أكثر على التطورات العاملية خاصة تلك املتعلقة بالعلوم 5

                                                           

 1
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 تنوعهماو  التعاون الدوليينو  ــ تشجيع التبادل 6

 من ثمة تشجيع التبادالت العلمية، و حثين من مختلف األقطارالباو  األساتذةو  ــ تسهيل حركة الطلبة 7

 .الخ. .البحثو  الثقافية على مستوى التعليمو  التكنولوجيةو 

و عليه كان النظام الجديد ) ليسانس ــ ماستر ـ دكتوراه( يندرج ضمن هذا املسعى الذي يستجيب 

 (.2أنظمة التعليم العالي في العالم ) يحقق تناغم التعليم الوطني للتعليم العالي معو  ألهداف اإلصالح

س، )ليسانحسب ما تقتضيه األطوار الثالثة ( )ل.م.دومن خالل عرضنا وبشكل موجز ألساسيات نظام 

ومن أجل إنجاح هذه األطوار وحصول على مخرجات ذات مواصفات وجودة عالية ُوجب  (،ماستر، دكتوراه

لة األولى في خضم هذا النظام وذلك من خالل املرافقة الجيدة على الهيئات املعنية بمرافقة الطالب منذ الوه

والتي يكون لها درجة عالية من الفعالية البيداغوجية(  )املرافقةأو ما يعرف بمهمة اإلشراف  املبتدئللطالب 

 في بداية كل طور من األطوار الثالثة السالفة الذكر.

 باإلشراف في العملية التربوية؟ فماذا نقصد

:
ً
  اإلشراف ثانيا

اإلشراف بصفة عامة هو فن من فنون التسيير، وتتمثل أهمية اإلشراف بشكل عام في عملية املرافقة  

 التي يقوم بها األستاذ املشرف لصالح الطالب منذ لحظة التحاقه 
ً
ات عامة(، توجيه)بالجامعة كما ذكرنا سابقا

شخص مفرد أو مجموعة صغيرة(، في )ومتعلم العالقة التكوينية بين أستاذ مشرف  تلك»أنها وتعرف على 

فالعملية في جوهرها متمثلة في تقديم مجموعة من املعلومات العملية )توعوية، إرشادية،  (،5حالة تعلم" )

 توجيهية...( للطالب املبتدئ في الجامعة. 

كالتالي: "  00-09أما القانون الجزائري، فيعرف اإلشراف في املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم  

يعد  اإلشراف مهمة متابعة ومرافقة دائمة للطالب بهدف تمكينه من االندماج في الحياة الجامعية وتسهيل 

بين مشرف وطالب، والهدف منها هو مساعدة  فالعالقة تكون (. 6حصوله على املعلومات حول عالم الشغل )

 بشكل سلس وسهل. الطالب على ولوج الجامعة في أحسن الظروف، ومزاولة دروسه

 Turing( "7.)»وباإلنجليزية "Tutoraيقابله في اللغة الفرنسية مصطلح" اإلشراف ونجد مصطلح 

 من هم املعنيون بمهمة اإلشراف؟ -2

ربيع الثاني  47املؤرخ في  800-01يعود أول نص يتحدث على مهمة اإلشراف إلى املرسوم التنفيذي رقم  

املتضمن القانون األساس ي الخاص باألستاذ املشرف، خاصة املادة  4001مايو سنة  00، املوافق ل 8249عام 

وص ن العالي في الطور األول املنصمنه التي تنص على "أنه يمكن دعوة األساتذة الباحثين، في إطار التكوي 01
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ل واملتمم  8999أفريل سنة  02املوافق ل  829ذي الحجة عام  81 املؤرخ في 05-99عليه في القانون رقم  املعد 

(. ومن خالل هذا النص القانوني نالحظ أن املشرع 1ملمارسة اإلشراف الذي يتطلب متابعة دائمة للطالب")

مهام األستاذ الباحث، ولكنه لم يقدم صيغة الوجوب في ذلك "حيث قال من  مهمة اإلشرافالجزائري جعل 

 
ً
 وجوبا

ً
األستاذ، ولكنه ترك تلك  ومقصورة علىيمكن"، أي عملية اإلشراف ومراقبة الطالب ليس شرطا

.
ً
 املسؤولية لجهات إدارية أخرى لم يحددها تفصيال

، خاصة للطلبةند أيضا ا تسادة مفي حين عند استقراء نصوص مهمة اإلشراف، يتضح أنها ع 

(، وهذا ما أخذ به املشرع الجزائري في النص رقم الدكتوراه طلبة املاستر و املتقدمين في مسارهم الدراس ي، )

حيث يقول في مادته الرابعة:" يمكن دعوة املسجلين لنيل شهادة املاستر أو الدكتوراه في الجامعة،  09-00

(. وهنا نالحظ أن 9تحث مسؤولية أستاذ باحث مكلف باإلشراف )عند الحاجة، للقيام بمهمة اإلشراف 

د مهمة األستاذ الباحث في متابعة املشرفين، إضافة إلى إمكانية إشرافه املباشر على الطلبة.  املشرع حد 

 أسباب اعتماد مهنة اإلشراف في الجامعة-3

مرافقة الطالب أو اإلشراف عليه إال في مواقف قليلة، لكن  من فكرةتكاد تخلو الجامعة الجزائرية  

 للضروريات واملستجدات التي فرضتها اإلصالحات التعليمية الجديدة أصبحت مرافقة الطلبة أمر 
ً
حا،  انظرا

 
ُمل

وذلك بغية تحقيق مردودية عالية في التعليم العالي. ومن األمور التي استدعت االهتمام بتطبيق  واجبة، ومهمة

 :نذكر ما يأتي حيز التطبيق املرافقة البيداغوجية هذه

  / ارتفاع نسبة الرسوب الدراس ي:3-5

معظم الدراسات على أن نسب الرسوب في األطوار األولى الجامعية هي التي فرضت فكرة اإلشراف  تتفق 

 أن يصل إلى بر  في الجامعة، فالجامعة هي املسؤولة عن وصول الطالب لتلك الحالة، لذا وجب مرافقته إلى

 األمان، لذلك يعتبر اإلشراف حتمية ال مفر منها. 

 / تزايد عدد الطلبة في الجامعات:3-2

 للعدد الكبير من الطلبة الذي يلتحق بالجامعات ومن مختلف املستويات العمرية منهم الصغار  
ً
نظرا

والكبار، العمال والطلبة، وفي مختلف التخصصات والتوجهات )بكالوريا علوم، بكالوريا آداب، بكالوريا 

قبل ظهور نظام  حتى-ههذ–تقني...( وهو األمر الذي جعل من الجامعات الفرنسية تأخذ بعملية اإلشراف 

(، وذلك بتوجيه تالميذ الثانوية قبل وبعد دخولهم Accompagnementتحت مسميات )املرافقة  ل.م.د

 تطورت املمارسة إلى ما يسمى باإلشراف. ل.م.د(، لكن بعد ظهور نظام 80للجامعة بأيام مفتوحة )
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 :قصيرة وإنشاء مساراتل.م.د  نظام / ظهور 3-3

 ما ماكممارسة قدي -اإلشراف–إذا كان  
ً
فإنه لم يفرض نفسه في الجامعات األوروبية إال من ، نوعا

ليس بالجديد في حياة الجامعات لكنه  إجراءً  يعد، حيث L.M.Dخالل اإلصالحات الجديدة وظهور نظام 

(، فهذا النظام له خصوصيات تميزه 88الذي يولي له أهمية خاصة)ل.م.د  ـمتضمن باألشياء ذات الصلة ب

دوره وهذا ب ومتابعته لرفع حظوظ نجاحه، املبتدئعن غيره )النظام الكالسيكي( بدايتها مرافقة الطالب 

أهمها ضيق الوقت للمسارات التكوينية للطالب مقارنة مع نظيره  ل.م.دفرضته عوامل لصيقة بنظام 

ل )ليسانيس(، وهذا األمر استدعى تدخل دور املشرف املرافق " سنوات في الطور األو 00الكالسيكي تتلخص في 

وخاصة فيما يتعلق باستثمار الوقت بشكل جيد لصالح الطالب من أجل  مض ى، للطالب أكثر من أي وقت

 أداء معرفي وتحصيلي في نهاية الطور األول.

شِرفمهام -2
ُ
  البيداغوجي(: املراِفق) امل

دت مهام املشرف حسب املرسوم    8249ربيع الثاني عام  47املؤرخ في  800-01التنفيذي رقم حد 

 (:84( في ثالث نقاط، وهي كالتالي )01في مادته الثامنة) 4001مايو  0املوافق ل 

ئل وسا التعرف علىمساعدة الطالب في عمله الشخص ي )تنظيم وتسيير جدول توقيته و  

 العمل الخاصة بالجامعة...(.

في اآلالت الببليوغرافية واستعمال  )التحكمالتوثيقي مساعدة الطالب في أداء عمله  

 املكتبة(.

 مساعدة الطالب على اكتساب تقنيات التقييم والتكوين الذاتيين. 

وذلك من خالل شرح أهم ل.م.د  إزالة الغموض وااللتباسات املتعلقة بقوانين نظام 

الوحدة التعليمية، نصوص هذا النظام للطالب بما فيه من مصطلحات ومفاهيم مثل: القرض، 

املنشود من ذلك مساعدة الطالب على التأقلم والتكيف مع  .... والغرضاملادة والسداس ي، املواظبة

 .عليههذه املفاهيم الجديدة 

 في عملية التوجيه واإلرشاد وخاصة فيما يتعلق بأهم الهيئات  
ً
كما يكمن دور املشرف أيضا

ا بمجرد التحاقه بالجامعة مثل إدارة الجامعة، قسم واملصالح التي يجب على الطالب التعرف عليه

 وغيرها. املكتبة، القسم،إدارة اغوجيا، البيد

 وهناك بعض املهام املتعلقة بالتحصيل العلمي املباشر والتي يمكن حصرها في: 

وذلك من خالل مرافقة الطالب في التعلم وتنظيم عمله الشخص ي،  البيداغوجي:الجانب  

 مساره التكويني.ومساعدته على بناء 
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: وتكون هذه املرافقة بإرشاد أ/ مرافقة الطالب في عملية التعلم وتنظيم عمله الشخص ي 

أهمية مراجعة محاضراته وانجاز ، الطالب إلى تقنيات التعلم مثل: كيفية تسجيل رؤوس األقالم

 .ل.م.دأعماله املوجهة، املواظبة وأهمية املشاركة واالجتهادات الشخصية وخاصة في ظل نظام 

ويكون ذلك عادة في الحيرة التي تنتاب الطالب ب/ مساعدته على بناء مساره التكويني:  

سنة ثناء االنتقال من الأثناء اختياره للتخصصات الفرعية التي يتضمنها ميدان تخصصه وخاصة أ

حد أاألولى جامعي )جدع مشترك، ونهاية الطور األول خاصة السداس ي الخامس والسادس( واختيار 

التوجهات التي يتضمنها التخصص وهذه املرحلة تعد فعال من أصعب املراحل بالنسبة للطالب كونه 

د نفسية، وهذه النقطة فعال قيجهل ذلك، وبالتالي يجد نفسه في حيرة مما يؤثر ذلك على حالته ال

 عشناها كطلبة، ولكن مع األسف لم نجد اليد املرافقة التي تخرجنا إلى بر األمان واالختيار األفضل.

هذا إضافة إلى أن هناك جانب يعتبر من أهم الجوانب التي تحتاج املتابعة واإلشراف  

عة مساره تحفيز الطالب على متابويتمثل في وتتمثل في الحالة النفسية للطالب أي الجانب النفس ي 

نفسه وتشجيعه على مواصلة مساره التعليمي وإعطائه صورة بالتكويني وذلك من خالل غرس الثقة 

يجابية عن قدراته والتي يجب تقويتها وتنميتها، والهدف من وراء ذلك هو مساعدته على االندماج إ

لعمل يقتصر على مهمة املشرف وقدرته ، وهذا الديه في الوسط الجامعي وخلق روح العمل الجماعي

 على تحقيق ذلك.

 L.M.Dفي حين نجد مهمة املشرف بالنسبة للطالب وخاصة في ظل نظام ) 
ً
( تتوقف أيضا

ة نظر من ناحية رسم املعالم وتحديد له اآلفاق املستقبلية أثناء تخرجه وذلك من خالل إعطائه 

 ملا بعد التخرج. ايجابية

 عوائق عملية اإلشراف-1  

من بين الصعوبات التي تعرقل السير الجيد ملهمة اإلشراف وخاصة في ظل اإلصالحات التي 

 .ما يأتينذكر ل.م.د عرفتها الجامعة الجزائرية وبالضبط مع ظهور نظام 

يمكن التمييز بين نوعين من العناصر البشرية التي تقف أمام العائق البشري:  -5

 ون يك فقد األستاذمسيرة مهمة اإلشراف وتعيق من فعاليتها وهما: األساتذة والطلبة. أما عن 

 
ً
  عقبة

ُ
 اإلشراف )املرافقةمهمة  والفائدة املرجوة من املنشود،دون تحقيق الغرض ول ُح ت

ِفق البيداغوجي أستاذا يفتقر إلى األبجديات املعرفية يكون املرا البيداغوجية( وذلك عندما

من جهة ثانية، وهذا ما  ل.م.دالنصوص القانونية التي يتضمنها نظام  ويجهل أهموالتكوينية 

 على إنجاح وفعالية مهمة اإلشراف. في حين قد يكون 
ً
لى عاألكبر هو العائق  الطالبيؤثر سلبا

املهمة، وذلك من خالل العزوف عن الحضور وعدم الرغم من أنه املستفيد األول من هذه 

 لصالحه
ً
 التقيد بما يجب أن يكون عليه وعدم التجاوب ملبادئ مهمة اإلشراف وهذا طبعا

العزوف بالدرجة األولى مما يعيق من نجاعة وأهمية نتائجها، وكنماذج واقعية لهذا العائق 
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ة عثر  ويقف حجر ، عميقا في الجامعات يطرح إشكاال ما ماملحاضرات حضور  عنامللفت للنظر 

 املعرفي.دون تحقيق املردودية البيداغوجية املرجوة مما ينعكس سلبا على التحصيل 

من املرسوم التنفيذي  07من حيث الوسائل، حيث تذكر املادة العائق املادي:  -2

 أن الجامعة يجب أن تضع تحت تصرف املشرف وسائل لضمان مهمته وعلى الخصوص: 09-00

 .مالئم لالتصال بالطالبضاء ف 

 النصوص التنظيمية التي تنظم السير البيداغوجي واإلداري للجامعة.  

 شفافية املعلومات املتعلقة بأشكال التكوين املقترحة من مؤسسات التكوين العالي األخرى. 

االقتصادي لتوجيه الطالب في اختياراته في  –كل معلومة مفيدة حول املحيط االجتماعي  

 (.80ه التكويني واألكاديمي)مسار 

هذا إضافة إلى افتقار الجامعات إلى أهم مطلب تقتضيه الحياة الجامعية في العصر  

توفير أساليب البحث العلمي بطرق معصرنة وخلوها  علىالجزائرية الحديث وهو عدم قدرة الجامعة 

 جديدة آفاق اإلشراف وتفتح( والتي تسهل من مهمة األنترانتمن فضاء العالم االلكتروني )شبكات 
ً
ا

 للطالب للتكوين عن بعد.

لألستاذ والطالب على حد  شفافيتها بالنسبةوعدم  ل.م.دناهيك على غموض قوانين نظام  

 سواء. 

التي نتمنى أن تأخذها الهيئات والسلطات مجموعة من االقتراحات لذلك وجب علينا وضع  

ويحقق  ة،فائد ل.م.دنظام ليكون  ورق، حتىعلى حبر  مجرد تبقى وأال املعنية حيز التفعيل والتطبيق 

 :فيما يأتييمكن إيجازها  الجزائرية، والتيجودة عالية في األوساط الجامعية 

وخاصة في املرحلة الثانوية وعلى  للطلبة،شرح معالم نظام ل.م.د وإزالة غموض قوانينه  

 بالتنسيق بين الجامعات 
ً
وجه الخصوص للسنوات النهائية، ويكون ذلك في شكل تقديم دروس مثال

 والثانويات والغرض من ذلك تهيئة األرضية للطالب.

االهتمام بمهمة اإلشراف وذلك من خالل تعيين لجان اإلشراف على مستوى كل الجامعات   

 من أجل مرافقة الطالب وتفعيل مساره التكويني.

ومهمة اإلشراف، وذلك من خالل دورات تدريبية وتربصات  ل.م.دتكوين األساتذة في نظام  

 بشكل دوري.

 يناالتصال بمكتبات تسهل عملية توفير فضاءات توعوية كقاعات االنترانت وتخصيص  

 األستاذ املشرف والطالب.

 اإلشراف.االختيار األنسب لألستاذ املكلف بعملية  
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 خاتمة

في بحثنا هذا تم التطرق إلى ملحة عن نظام ل.م.د. وتحديد أهم معامله، وبعد ذلك تم التطرق  

وخاصة في ظل اإلصالحات  (املشرفاملنوطة باملرافق البيداغوجي )وأهم املهام إلى مفهوم اإلشراف 

قع من خالل املعالجة الفعلية لوارأينا الجديدة التي عرفتها منظمات التعليم العالي بالجزائر، والتي 

الة في حل، املرافقة البيداغوجيةمدى أهمية هذه  َمعيش  الكثير من املشاكل بما تؤديه من أدوار فع 

ؤثر يمصدر إحباط إذ كثيرا ما تكون له ، امعية األولىبخاصة في سنواته الج، و الطالب تواجهالتي 

وما يحتويه من غموض سواء  L. M.Dوخاصة مع معالم نظام ، سلبا على مساره الدراس ي الجامعي

و في أ، أو من حيث طريقة االنتقال من طور إلى طور آخر، في املفاهيم واملصطلحات التي يتضمنها

ذلك يكون عديم الفعالية من غير عملية اإلشراف نهاية كل سداس ي)ليسانس، ماستر(، وكل 

د ال فهي ستساع، واملتابعة، لذلك وجب االهتمام بها وتطبيقها كما نص عليها املشرع التنفيذي

محالة على تنمية القدرات اإلنتاجية للجامعة الجزائرية بما يزيد من وزنها ومصداقيتها بطريقة 

 سؤول.موضوعية وهذا حلم كل أستاذ أو طالب أو م

 : اإلحاالت

بوخيبة قوي، إمكانات تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي، دراسة حالة،  .8

الجزائر، مداخلة ضمن فعاليات امللتقى العربي األول حول جودة التعليم العالي في الوطن العربي، 

 .80، ص 4088جامعة الزرقاء، األردن 

منصور الزين، الرهانات األساسية لتفعيل اإلصالح الجامعي الجزائري في تجسير الفجوة  .4

 .4080املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر،  منشورات-البليدةبين التعليم وسوق العمل، جامعة 

 .417املرجع نفسه ص  .0

ــــ 8964البحث العلمي في الجزائر من و  وزارة التعليم العالي .2  84، 88 ص، م4000ـ

5. Tutorat http: // fr.Wikipedia.org/Wiki/Tutora. 

، 4009يناير سنة  0املوافق ل  8200محرم عام  06املؤرخ في  00-09املرسوم التنفيذي رقم  .6

 .04والذي يوضح مهمة اإلشراف ويحدد كيفيات تنفيذها، املادة 

مايو سنة  0املوافق ل  8249ربيع الثاني عام  47املؤرخ في  800-01املرسوم التنفيذي رقم  .7

 .01.املتضمن القانون األساس ي الخاص باألستاذ الباحث، املادة 4001

يناير سنة  0املوافق ل  8200محرم عام  6املؤرخ في  00 – 09املرسوم التنفيذي رقم  .1

 .02. والذي يوضح مهمة اإلشراف ويحدد كيفيات تنفيذها، املادة 4009

فرحات بلولي، مهمة اإلشراف في ظل نظام ل.م.د، مداخلة قدمت في اليوم الدراس ي حول  .9

 .46، الجزائر ص 4080إصالحات التعليم العالي والتعليم العام، الواقع واآلفاق، 



10 
 

10. Abou Fofan ; pour une organisation pratique de Tutorat dans le systéme 

LMD en Afrique, p 16. 

 .47فرحات بلولي، مرجع سابق، ص ــ  88

 .47املرجع نفسه، ص ــ  84

، والذي 4009يناير سنة  0املوافق ل  8200محرم عام  6املؤرخ في  00-09املرسوم التنفيذي رقم ــ  80

  .يوضح مهمة اإلشراف ويحدد كيفيات تنفيذها


