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 قدمي:ت
 ت؛ بل استطاعم احلضوري الذي جيري يف قاعات الدرسمل يعد التكوين منحصرا يف إطار التعلّ 

من أهم وكان  .ق التكنولوجي الكبري من أجل ترقية سبل التعليمأكثر من التدفّ  تستفيداجلامعة أن 
رتقية أشكال التكوين عن بعد. لمتخضت عن ذلك أن أاتح هذا التطور الفرصة الكربى النتائج اليت 

ويف هذا اإلطار سعت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي إىل اإلفادة من ذلك ابستشراف رؤية 
أو  ،متكِّنها من احتواء الكثري من الصعوابت اليت قد ُتطرح من حيث نقص اهلياكل ،داغوجية هادفةبي

وابلتايل حتسني  ،أمام هذه الرغبة امللِّحة من لدن املتخّرِجني من أجل مواصلة التعلم ،حمدودية التأطري
 التكوين العايل وحتصيل الشهادات العليا.

ز من خالله ن اعتمدت الوزارة مشروع "املاسرت عن بعد"؛ تعزِّ وقد كان من نتائج هذه الرؤية أ
غا�هتم لكي حنّقق و لطلبة الليسانس من أجل مواصلة تكوينهم. فأاتحت الفرصة املاسرت احلضوري، 

من جهة، وندفع كل أشكال اإلهبام اليت قد يطرحها الطالب حول طبيعة هذا التكوين "املاسرت عن 
بسريورات التكوين نشرح فيه كل ما يتعّلق  رى، قمنا إبجناز هذا الدليل؛أخ ه من جهةتطبيقاتبعد" و 

 ،ن أكثرهي مبثابة توجيهات تقوي عزمية املتكوّ ف وتلقي التعليم، وأصناف التقييم، واالنتقال والنجاح.
 من التسجيل يف املسابقة إىل غاية احلصول على النتائج النهائية. ُسبلوتنري له ال
اعد� يف إجناز هذا من س كلّ إىل  ه ليسعنا يف هذه املناسبة أن نتقّدم ابلشكر اجلزيل واخلالص وإنّ 

نشكر و  مصلحة التكوين عن بعد.و  ونيابة املديرية للبيداغوجيا، 1جامعة وهران مدير الدليل، بْدءاً من
فريق البيداغوجي رتم، والد مدير اجلامعة احملطاقم جامعة التكوين املتواصل ابجلزائر العاصمة؛ السيّ أيضا 

نشكرهم على اجملهودات القيِّمة اليت يبذلو�ا من  واإلداري والتقين الساهر على تنظيم هذا التكوين،
 .شروعأجل إجناح هذا امل

 التسجيل:-1
اللغة واألدب "وهي املرحلة األوىل اليت يقوم هبا الطالب بعد حصوله على شهادة الليسانس يف 

ب نظام ل.م.د، أو يف نظام الكالسيك، بتسجيل املعلومات اخلاصة به على ارح، سواء يف "العريب
مستوى املوقع املخصص لذلك (تسجيل إلكرتوين فقط)، حيث يودع كل املعلومات اليت تتعّلق 

ويشرتط ههنا األمانة العلمية يف  .بشخصيته، مث مبساره التعليمي خالل دراسته يف مرحلة الليسانس
 .النهائي ض صاحبه إىل الفصلن يف امللف الورقي يعرّ ري مطابق ملا هو مدوّ فأي تصريح غ ؛ذلك
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دا آبجال معينة، أتيت مرحلة دراسة املعلومات اليت محّلها الطالب بعد التسجيل الذي يكون حمدّ 
تخصص: "اللسانيات يف االستمارة املخصصة لذلك من طرف فريق التكوين الذي يتابع هذا ال

م ترتيب الطلبة نظّ ، والذي ي2011نوفمرب  03الصادر يف  714مواد القرار رقم  التطبيقية"، بتطبيق
 حبسب اجلدارة واالستحقاق.

بعد حتديد قائمة املقبولني للتسجيل يف السنة األوىل ماسرت عن بعد يتم نشر النتائج إلكرتونيا 
رحلة التسجيل الورقي كلية اآلداب والفنون، أتيت مة،  أمحد بن بلّ  1وورقيا على مستوى جامعة وهران

م فيها الطالب الناجح الواثئق الضرورية للتسجيل، حيث تتأكد اإلدارة من مدى موافقة يقدّ 
ي، ومتنح للطالب الورق يف امللف نة يف االستمارة االلكرتونية مع املعلومات املرصودةاملعلومات املدوّ 

 شهادة التسجيل.
 :التعريف ابلتخصص-2

"اللسانيات التطبيقية" ختصص من التخصصات املعتمدة من طرف وزارة التعليم العايل والبحث 
". وال LLaالعلمي يف مرحلة املاسرت ضمن فرع "الدراسات اللغوية"، ميدان "اللغة واألدب العريب 

ة على حيث يُعتمد كليّ  ،يف هذا التخصص عن التعليم احلضوري عن بعد املعتمد خيتلف التكوين
ج والتوجيه نظيم والتسيري البيداغوجي، وكيفيات التقييم والتدرّ م أشكال التالقرارات نفسها اليت تنظِّ 

 وابخلصوص القرارات التالية: ،جيدا عليها العالواردة عن الوزارة، ولذا البد من االطِّ 
والتسيري د القواعد املشرتكة للتنظيم الذي حيدّ  2011نوفمرب  03املؤرخ يف  711القرار رقم -

 البيداغوجيني للدراسات اجلامعية لنيل شهاديت الليسانس واملاسرت.
يتضمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه يف  2011نوفمرب  03املؤرخ يف  712القرار رقم -

 طوري الدراسات لنيل شهاديت الليسانس واملاسرت.
 ب الطلبة.ترتييتضمن كيفيات  2011نوفمرب  03املؤرخ يف  714القرار رقم -
 حيدد كيفيات إعداد ومناقشة مذكرة املاسرت. 2014جوان  09املؤرخ يف  362القرار رقم -
يتضمن شروط التسجيل يف الدراسات اجلامعية  2014جوان  09املؤرخ يف  363القرار رقم -

 لنيل شهادة املاسرت.
قة بكشف يتضمن حتديد اخلصائص املتعل 2012ديسمرب  09املؤرخ يف  452القرار رقم -

 النقاط يف طوري الدراسات لنيل شهادة الليسانس وشهادة املاسرت.
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يتضمن حتديد اخلصائص املتعلقة ابلوثيقة  2012ديسمرب  09املؤرخ يف  453القرار رقم -
 الوصفية املرفقة لشهادة الليسانس وشهادة املاسرت.

ق امليدان العملي الذي يتعلّ  مث إّن طبيعة هذا التكوين تقوم على استثمار املعارف اللسانية يف
 من أبرزها: ،إىل حتقيق جمموعة من األهدافابللغة العربية، و�دف من كل ذلك 

العـريب مبـا يسـهم يف متكـني  واألدب تفعيلها لدى طلبة اللغةو  تعميق املعارف اللسانية والرتبوية-
 واإلداري. الطالب من استثمارها يف العمل الرتبوي والبيداغوجي

واألداء  املـــــادة الرتبويـــــة الـــــيت مـــــن شـــــأ�ا أن تنمـــــي قـــــدرات التواصـــــل ومهـــــارات التبليـــــغطـــــرح -
من  والتفاعل املمنهج  ي مهارات التفكري والفهم والتحليلمن جهة، ومبا ينمّ  لدى املتكونالبيداغوجي 
 .جهة أخرى

م اللغة العربيـة تؤهلهم ملمارسة تعلي وبيداغوجية، أتهيل طلبة هلم كفاءات لسانية وتربوية وأدبية-
، وكــل مـــا يتعلّــق ابجلانــب اإلجرائـــي للغــة العربيــة كـــاإلعالم أو املنــاهج الرتبويـــة املعاصــرةوفــق متطلبــات 
 غري ذلك. وأ ،أشكال اإلشهار

تكــوين طلبــة هلــم القــدرة علــى عــالج املشــكالت الكــربى الــيت تطــرح يف اللســانيات التطبيقيــة، -
 ار، الرتمجة العادية واآللية، اضطراابت الكالم وغري ذلك.من مثل اللغة اإلعالمية، اللغة واإلشه

الـــيت تســـتجيب للمتطلبـــات العلميـــة  الرتبويـــة إعـــداد ابحثـــني هلـــم القـــدرة علـــى اقـــرتاح املقـــررات-
 . يف جماالت اللسانيات التطبيقية والعملية املعاصرة

اإلداريــة املتخصصــة،  تكــوين ابحثــني هلــم القــدرة علــى الكتابــة البيداغوجيــة مبــا تقتضــيه اهليئــات-
 (تقارير إدارية، مراسالت صحفية...).

 ،إعــــداد ابحثــــني هلــــم اخلــــربة الــــيت متكــــنهم مــــن القيــــام ابلبحــــوث التطبيقيــــة يف جمــــال التعليميــــة-
 وجماالت اللسانيات التطبيقية ككل.

من املعارف اإلجرائية املختلفة يف "تعليمية اللغة"، وإشعاره ابألسئلة املهمة  تكّونمتكني امل-
 اليت تطرح يف هذا االختصاص من أجل املسامهة الفعالة يف إثرائها وتقدمي بعض اإلجاابت حوهلا.

كمــا يهــدف التخصــص املقــرتح إىل فــتح جمــال التشــاور وتبــادل اآلراء مــع خمتلــف اجلهــات املســؤولة 
ت العموميــة واملؤسســات ذات الطــابع االجتمــاعي والثقــايف واالقتصــادي والرتبــوي، ابإلضــافة عــن اهليئــا
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إىل مــدراء املؤسســـات التعليميــة ومراكـــز التكـــوين املهــين واملتـــاحف واجلمعيـــات الثقافيــة، ومركـــز التوثيـــق 
 واألرشيف لرصد احتياجاهتا، وتكييف حمتوى التكوين املقرتح عليها.

 كيفية التكوين:-3
لعل أهم ما مييز هذه املشروع عن التكوين احلضوري الذي يتم يف حجرات الدرس هو اعتماد 

 انطالقا مما يلي:ن واملتكّون، الوسائل التكنولوجية يف التواصل البيداغوجي بني املكوِّ 
تصميم أرضية إلكتورنية خاصة على املوقع اإللكرتوين املخصص لذلك، تودع فيها املواد -1

وتنتظم من خالهلا أشكال تلقي املقاطع (الدروس) يف كل مادة، وأمناط التقييم، كما التعليمية، 
 تستقطب كل االنشغاالت اليت قد يطرحها املكّون أو املتكون أو اإلداري.

دة زمنيا، ومضبوطة من حيث املوضوع واألهداف، إعداد مقاطع (دروس) مسعية بصرية حمدّ -2
 ، تودع على مستوى األرضية اإللكرتونية.يقدِّمها األستاذ لفائدة املتكونني

إعداد مقاطع (دروس) تلفزيونية حمّددة، ينشطها األستاذ لفائدة املتكونني، تشاهد على -3
 مستوى التلفزيون، وقد تودع على مستوى األرضية.

)، كل سداسي يضم جمموعة من 2+م1وينتظم التكوين يف أربعة سداسيات؛ أي يف سنتني (م
ة حبسب أمهيتها للتخصص املعتمد وفق الوحدات التعليمية املعتمدة يف نظام "ل.م.د"، املواد، ومصنف

 حها يف اآليت:نوضّ 
 :)1(مالسداسي األول-أوال

 املعامل الرصيد وحدات التعليم واملواد
 10 18 وحدة التعليم األساسية

 03 05 :اللسانيات التطبيقية1املادة
 02 04 : اللسانيات النفسية2املادة
 03 05 :مناهج تعليم اللغة3املادة
 02 04 : نظر�ت التعلم والتعليم4املادة

 06 09 وحدة التعليم املنهجية
 02 03 :تعليمية النحو العريب1املادة
 02 03 : تقنيات التعبري الشفهي2املادة
 02 03 : تقنيات التواصل وفنياته3املادة

 02 02 وحدة التعليم االستكشافية
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 01 01 لسانيات النص: 1املادة
 01 01 : األسلوبية2املادة

 01 01 وحدة التعليم األفقية
 01 01 اللغة اإلجنليزية: 1املادة

 19 30 اجملموع

 :)1(م ثاينالسداسي ال-اثنيا
 املعامل الرصيد وحدات التعليم واملواد

 10 18 وحدة التعليم األساسية
 03 05 :اللسانيات التطبيقية1املادة
 02 04 ية: اللسانيات االجتماع2املادة
 03 05 :مناهج تعليم اللغة3املادة
 02 04 : نظر�ت التعلم والتعليم4املادة

 06 09 وحدة التعليم املنهجية
 02 03 التصحيح اللغوي :1املادة
 02 03 كتايب: تقنيات التعبري ال2املادة
 02 03 : تقنيات التواصل وفنياته3املادة

 02 02 التعليم االستكشافيةوحدة 
 01 01 : لسانيات النص1املادة
 01 01 : األسلوبية2املادة

 01 01 وحدة التعليم األفقية
 01 01 : اإلعالم اآليل1املادة

 19 30 اجملموع

 ):2السداسي الثالث(م-اثلثا
 املعامل الرصيد وحدات التعليم واملواد

 10 18 وحدة التعليم األساسية
 03 05 :اللسانيات التطبيقية1املادة
 02 04 : علم املصطلح2املادة
 03 05 : صناعة املعاجم3املادة
 02 04 تعليمية النصوص: 4املادة

 06 09 وحدة التعليم املنهجية
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 02 03 منهجية البحث :1املادة
 02 03 قومي: تقنيات الت2املادة
 02 03 : اللسانيات احلاسوبية3املادة

 02 02 التعليم االستكشافيةوحدة 
 01 01 : علم النفس الرتبوي1املادة
 01 01 حتليل اخلطاب: 2املادة

 01 01 وحدة التعليم األفقية
 01 01 : أخالقيات املهنة1املادة

 19 30 اجملموع

 :)2السداسي الرابع (م-رابعا
 األرصدة المعامل 

 20 12 )خترج مذكرة( العمل الشخصي

 املؤسسةالرتبص يف 

07 10 

 امللتقيات والندوات العلمية:
 إعداد بطاقات قرائية

(إعداد تقارير حول  أعمال أخرى
مناقشات أطروحات املاجستري 

 والدكتوراه)
 30 19 4جمموع السداسي 

آليا من السداسي األول إىل السداسي الثاين، وكذلك األمر من  املتكّون ويكون انتقال
 712(الفصل الثاين) من القرار رقم  30وهذا طبقا للمادة ؛السداسي الثالث إىل السداسي الرابع

) إىل السنة الثانية 1. لكن ال يتم االنتقال من السنة األوىل ماسرت (م03/11/2011املؤرخ يف 
وسنفّصل  وغريها من املواد اليت وردت يف القرار نفسه. 36و 35فق املادةوكذلك النجاح إّال و  )2(م

 القول يف ذلك الحقا.
بطاقة وصفية تتضمن معلومات وخصائص حول التكوين الذي تلقاه  هادة املاسرتشبرفق تُ 

 .09/12/2012املؤرخ يف  453املتكون، وهذا حبسب القرار رقم 
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 رات متابعة التكوين: مؤشِّ -4
أهداف املشروع البد من خلق اآلليات اإلجرائية اليت تسهم يف متابعة التكوين،  لتحقيق

 رات التالية:نضبطها أكثر ابلرتكيز على املؤشِّ 
 تنظيم جلسات دورية شهرية لفريق التكوين من أجل ضبط املسار البيداغوجي ككل.-
وتوزيعها  ،اليت يدّرسها املادة مقاطعإلزام كل أستاذ يف بداية السداسي بتقدمي بطاقة فنية عن -

 دة من حيث األ�م والتوقيت.احملدّ  ؛عرب عدد أسابيع الدراسة املقرتحة
 أيضا. تكّونالسهر على احتواء اإلشكاالت الرتبوية والتطبيقية اليت تواجه األستاذ وامل-
واحتواء  ابملشروع من أجل تيسري عملية اإلعالم  ةخاص ة منتظمةالكرتوني منتد�تإحداث -

 .كل الصعوابت اليت قد تعرقل التكوين
م يف العمل م عرض حال عن نسبة التقدّ إلزام كل أستاذ خالل كل جلسة تربوية أن يقدّ -

 البيداغوجي، وأهم العوائق املطروحة.
كل أصناف ضبط إجراءات التقومي، واليت ال ترتبط ابالمتحا�ت الكتابية فحسب؛ بل تضم  -

، يتابعها األستاذ املرافق بتنسيق مع األستاذ اليت يكلف هبا الطالب كذلكشطة التقييم الذايت واألن
 املصمم للدروس.

 وتلقي التعليم: اإللكرتونية األرضية-5
 إدارية وهي أرضية تربوية "؛التكوين عن بعد"يف  مهمٌ  أمرٌ  الدخول إىل األرضية وتلقي التعليم

 دِّد، وحتُ ككل  ن واإلدارييتقّيد هبا األستاذ واملتكوّ  داغوجية مضبوطة بقوانني وأدبيات وأخالقياتيبو 
حها والقيام آبليات تصفّ وشاملة  دقيقةعلى دارية أن يكونوا  همقتضي منت ة.بدقّ ومسؤولياهتم أدوارهم 

 .األنرتنيت كشرط ضروري ملديه شرتط أن يتوافرمبختلف األنشطة، ت
على األرضية  ، التسجيلبعد جناحه مباشرة أيضا املتكونومن  ،من األستاذ األرضية تقتضي

 كلمة السر:...........و اسم املستخدم:..........   بضبط:
األستاذ  متّكنمها هذه األرضية؛ إذ حيث يستفيدان من اخلدمات البيداغوجية واإلدارية اليت تقدّ 

تابعة أشكال التقييم، ومراجعتها وم ،وضبط رز�مة تقدميها ،يهافم واملرافق) من إيداع دروسه (املصمِّ 
كما  أو بوساطة الربيد اإللكرتوين. ،نني سواء عرب "املنتدى"واإلجابة على تساؤالت وانشغاالت املتكوِّ 
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كل سداسي. ومما هو   يفرة يف التكوين ح مقاطع (دروس) كل املواد املقرّ تصفّ من  املتكّون نكِّ مت
 مطلوب منه أن يقوم مبا يلي:

 الداخلي اخلاص ابألرضية والتكوين وااللتزام التام بذلك. الع على القانوناالطِّ -1
 مادة، مث رز�مة كل (استعمال الزمن) الع على رز�مة املواد ككل لكل السداسياالطِّ -2

ن بضرورة احرتامها بدّقة. لزم كل متكوّ وأشكال التقييم الذايت واألنشطة املرتبطة بكل مقطع، حيث تُ 
 ال يتجاوزه املتكون وإال سيؤثر ذلك يف التنقيط. ،بوقت مضبوطد ولإلشارة كل مقطع (درس) حمدّ 

ل األستاذ املصمم إبعداد مقاطع كل مادة، يتكفّ  رة للتكوين،حتتوي األرضية على املواد املقرّ -3
 وكل مقطع حيتوي على ما يلي:

 *عنوان املقطع (الدرس)
 *املدة الزمنية احملددة لذلك.

 *مقدمة املقطع
 *ملخص املقطع

 *األهداف العامة للمقطع
، *ينقسم كل مقطع إىل فقرات (عناصر جزئية)، كل فقرة هلا عنوان مث اهلدف اخلاص، مث احملتوى

 مث تقييم ذايت أو نشاط، وهكذا حبسب الفقرات اليت حيتوي عليها املقطع.
ها يف واملعلن عن فق عليهاعلى مقاطع كل مادة حبسب الرز�مة املتّ  العيُلزم الطالب ابالطِّ 

ت يوقتااللتزام ابلو  ،على كل مقطع على حدةلع بعد ذلك وأن يطّ  ،األرضية يف بداية التكوين
وكل النقاط اليت يتحّصل عليها  .واألنشطة ،د لذلك، وجييب على كل أشكال التقييم الذايتاحملدّ 
 ضمن ما يسمى يف نظام ل.م.د ابملراقبة املستمرة. تُعدُّ 

  مبا يلي: مقطع مرتبط كلّ   مالحظة مهمة:
ن أي ه إذا فات املتكوّ ومعىن هذا أنّ ُحيّدده األستاذ املرافق، ويلزم الطالب به.  :دوقت حمدّ *

 لمراقبة املستمرة.ل النهائية نقطةر يف ه سيؤثّ مقطع فإنّ 
 ،ه األستاذ املصمم لفائدة املتكوننياحملتوى املعريف الذي يقدمّ و  العناصر أي*فقرات ومضامني: 

 والتمكن من كفاءهتا املقصودة. ،ويلزمون بقراءهتا
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، أو يف قد يكون على مستوى كل فقرة من فقرات املقطعهو عبارة عن سؤال  :*تقييم ذايت
والطالب ُجمرب وملزم ، والغرض منه هو قياس مدى متّكن املتكون من الكفاءات املراد حتقيقها، النهاية

 ابإلجابة عنه.
، أو يف وهي عبارة عن أسئلة فهم وحتليل، قد تكون على مستوى كل فقرة كذلك *أنشطة:

 .اوالطالب ُجمرب وملزم ابإلجابة عنه، النهاية
على تقييم  تقييم ذايت، أو نشاط، وكذلك حيتوي املقطع يف �ايته على الفقرة من املقطع حتتوي

 .نشاط تطبيقيأو  ذايت
الع عليها، فهي بصرية تُلزم الطالب بضرورة االطّ حتتوي األرضية على دروس مسعية قد -4

ل أوتوماتيكيا اسم ولقب كل من يتصفّ  حها، وتُعلن عن الغائب عنها، وكل ذلك يؤثر يف تسجِّ
 التقييم.
 يطرح فيه ،)Forumقد يُنشئ األستاذ املرافق ابلتنسيق مع األستاذ املصمم منتدى (-5

ى من خالله التوضيحات والنصائح اليت كما يتلقّ املتعّلقة ابملقاطع،   األسئلة واالنشغاالتالطالب 
 حدة. تكون متجّددة حبسب كل مقطع علىل له خمتلف العوائق والصعوابت، و تذلّ 

 حتتوي األرضية على دفرت نقاط تودع فيها آليا:-6
 نقطة التقييم الذايت اليت حتتوي عليها كل فقرة من املقطع.*
 حتتوي عليها كل فقرة من املقطع. نقطة األنشطة اليت*
 نقطة االستظهارات أو االمتحا�ت اليت قد يكلف هبا األستاذ متكونيه.*

 *النقطة اليت قد يتحّصل عليها املتكّوِنون الذي تفاعلوا أكثر مع املنتدى وأجابوا على أسئلته.
االمتحان الكتايب الذي يُنظم تشكل هذه النقاط جمتمعة نقطة املراقبة املستمرة اليت تعد مع نقطة 

 حضور� يف �اية كل سداسي.
 ر هبا قبل موعدها.شعَ أن يتابع الدروس املتلفزة اليت يُ  إىل ضرورة املتكون تنّبه األرضية-7
يوصي فريق التكوين الطلبة بضرورة الز�رة املنتظمة واملتواصلة لألرضية، لذلك تؤخذ بعني -8

وذلك النهائي، وميكن متابعة ذلك من خالل عّدادات دقيقة جدا، االعتبار يف التنقيط والتقييم 
 ابألخذ ما يلي:

 *عدد الدخول إىل األرضية.
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 *املدة املستغرقة يف التعامل مع أيقو�ت األرضية.
 *عدد املشاركات والتدخالت يف املنتد�ت وفضاء الدردشة.

 *عدد الرسائل املرسلة واملستلمة.
 عات احلضورية:التجمّ -6

م أو ينشطها األستاذ املصمّ  حيضرها الطلبة فعليا، ويقصد هبا تلك اللقاءات املنتظمة اليت
األستاذ املرافق لفائدة الطلبة، ال تُقدم فيها الدروس؛ فهي موجودة يف األرضية، وإمنا جييب فيها 

قاهتا فريق األستاذ على كل االنشغاالت اخلاصة ابملضامني العلمية اليت وردت يف املقاطع. حيدد أو 
التكوين، ويُعلن عنها يف األرضية، وحضورها إجباري للجميع، يُعتمد يف ذلك على قوائم إثبات 

 ة يف كل جتّمع.أمحد بن بلّ  1مها قسم اللغة واألدب العريب جامعة وهراناحلضور اليت يُنظِّ 
رضية ُخيصص اللقاء األول للتعريف ابلتكوين والتخصص، ولتوضيح كيفيات التعامل مع األ

ز�مة املخصصة الع على مقاطع املواد، والر جبميع أيقو�هتا، وابخلصوص ما يتعّلق بكيفيات االطّ 
لذلك، وأشكال التقييم الذايت وأصناف األنشطة واالستظهارات واالختبارات، واملنتد�ت وفضاءات 

شغاالت اليت قد الدردشة، وتلقي الرسائل يف الربيد االلكرتوين وغري ذلك، مث االستماع إىل االن
وبعد ذلك ختصص ملعاجلة كل األسئلة واإلشكاالت اليت قد  نون يف هذا املشروع.يطرحها املتكوِّ 
 م.يطرحها املتعلّ 

ط هذه التجمعات األساتذة الذين يتابعون هذا املشروع؛ األستاذ املصمم للدرس أو األستاذ ينشّ 
هذا التخصص. يطرح املتكون فيها األسئلة حول وقد ُيستعان أبساتذة آخرين قد يفيدون يف املرافق، 

مضامني فقرات مقاطع املواد، وال يُلقي فيها األستاذ من جديد حماضرته، وإمنا يزيل الغموض واللبس 
 الذي قد يالقيه املتكون حول مقاطع الدروس.

د قيف التحصيل العلمي وحتقيق الكفاءات املقصودة،  أساسي وكبري جداعات دور وهلذه التجمّ 
ات خمتلف املنصّ  حيتوي من خالهلا كل أشكال الصعوابت اليت قد ال ميكن عالجها بواسطة

د املنتدى أو الدردشة أو الربيد اإللكرتوين، قد يزيح من خالهلا املتكّون كل أشكال الرتدّ ك اإللكرتونية؛
وقد جعلت هذه . عن بعد د أو احلياء الذي ينتابه أثناء التكويني العزمية، أو الرتدّ دِّ ر أو التكّتم أو ت

القيمة "فريق التكوين" يف هذا لتخصص �خذها بعني االعتبار يف التقييم النهائي، فقد حيصل املتكوِّن 
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، والذي يغيب كليا على 15/20الذي حضر يف التجمعات آليا على العالمة كاملة واحملددة بـ
00/20. 

 املنتد�ت اإللكرتونية:-7
إذ  ؛واملتابعة واملراقبة إلكرتوين يسهم بفاعلية يف عملية التكوين"؛ فضاء Le forumاملنتدى "

ن األستاذ الوصي من متابعة انشغاالت املتكّوِنني، ويتيح للمتعلمني الفرصة من أجل طرح ميكِّ 
 تساؤالهتم الرتبوية، ويعطي الفرصة لإلداري من أجل مراقبة تفاعالهتم.

قد يفتحه األستاذ الوصي ، ككل  تعرتض سبل التكوينسهم املنتدى يف حل اإلشكاالت اليت قد ي
ابلتنسيق مع األستاذ املصمم وفق شروط مبدئية حيرتمها الطالب، فيعمل على توجيه املتعلمني مبا 

وقد ميّكن املتكونني من التفاعل فيما بينهم حول مضامني املادة  ،يساعدهم على حل انشغاالهتم
 وتفاصيلها إبشراف األستاذ الوصي.

 االلتزام مبا يلي: على املتعّلم يشرتطكن لو 
 روس أو ما له عالقة ابلتكوين فقط.طرح األسئلة واالنشغاالت ذات العالقة مبضامني الد-
 ، أو يف األنشطة، أو يف االستظهارات واالختبارات.يف التقييم الذايت ةربجمعدم طرح األسئلة امل-
من حيث عدد األسئلة والوقت  حول املنتدىالتقّيد ابلشروط اليت يشرتطها األستاذ الوصي -

 .وغري ذلك
ه قد يؤدي إىل خصم النقاط من الطالب، أو إحالته على اجمللس فإنّ  ،وأي جتاوز هلذه الشروط

 التأدييب.
 فريق التكوين، واملشرفني على إبشراف ،املنتدى ألغراض توجيهية وإرشادية صوقد خيصّ 

ن بعد كل جتمُّع على مستوى املشاكل اليت تعرتض املتكوّ طرح لكفتح منتد�ت خاصة   األرضية؛
التوجيهات اليت املستجدات و يستغل املنتدى ملعرفة كل . وقد وحماولة إجياد احللول املناسبة اجلامعة،

حه ، فاملتكّون مطالب عند تصفّ "أخبار املوقع" مها املشرفون على األرضية من خالل ما ُيسمىيقدّ 
 هذا األخري قبل مباشرة أي فعل.لألرضية أن ينقر على 

  ": La Messagerie :الربيد االلكرتوين"-8
إذ  اليت قد تُرسل إليه؛الع على الرسائل طِّ اال عند دخوله األرضية التعليميةيستطيع املتكوِّن 

ما يلجأ الفريق الذي يدير األرضية إىل الرسالة الشخصية (الفردية) لتبليغ املتكّون ابلقضا�  غالباً 
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 لع عليها غريه. وقدألنه ال يطّ  ؛خصوصية له هذه األداة منواملسائل ذات األمهية والشأن ملا متثّ 
إىل املعنيني  تستعمل أيضا من طرف أولئك الذين مييلون إىل التكُتم من خالل طرح أسئلتهم مباشرة

 ).أو املنّسقني أو حىت بعض زمالئهمابألمر (األساتذة 
  :"Chat Leالدردشة "-9

 إذا كان كل من املنتدى والربيد االلكرتوين ميثالن وسائل اّتصال غري مباشرة
"Asynchrone،"  ّعملية آنية مباشرة "الدردشة" فإن "Synchroneتتيح التفاعل املباشر  "؛

طرح أسئلة مباشرة على لد، وذلك يف توقيت حمدّ ُتربمج حصص دردشة  العملية التكوينية.بني أطراف 
خرى ذات الصلة األسائل املوكذا  ،املشرفني اإلداريني خبصوص األمور البيداغوجية البحتةاألساتذة و 

 .ككل  ابلتكوين
 دحيدّ حيث ، ة خبصوص املادة اليت ُيشرف عليهادردش صميكن لألستاذ الوصي برجمة حصو 

 .سلسل املنهجي للمضمون البيداغوجيمع ضرورة احرتام الت ،واملوضوع توقيتليوم والا
 :إعداد املذكرة-10

ن يف السداسي الرابع من التكوين، حيدِّد جماالهتا فريق "مذكرة" هي عمل أكادميي يقوم به املتكوّ 
ل الطالب موضوعه  يف �اية السنة األوىل مع التكوين خالل السداسي الثاين، ورحبًا للوقت يسجِّ

وملء االستمارة املخصصة لذلك. تناقش علنيا مع �اية السداسي الرابع  ،رهحتديد املشرف الذي يؤطّ 
(تسمى دورة جوان)، وقد ُختّصص دورة أخرى استدراكية خالل شهر سبتمرب املوايل (دورة سبتمرب). 

 وتُعد نقطتها ضمن هذا السداسي، وهي غري قابلة للتعويض.
 التقييم والنجاح:-11

خيضع التقييم يف هذا لتكوين "املاسرت عن بعد" للقرارات نفسها اليت تنظم التقييم يف املاسرت 
 .712و 711وابخلصوص مواد القرار رقم  ،الع جيدا عليهااحلضوري؛ وههنا ننصح الطالب ابالطّ 

 بعني االعتبار:ونود أن نشري ههنا إىل كيفيات حتصيل املادة التعليمية حيث يُؤخذ 
 ؛ ال تُعوَّض.املستمرة البيداغوجية نقطة معّدل نقاط املراقبة-1
 ؛ ال تُعوَّض.15/20دة بـعات احلضورية وهي حمدّ نقطة معدل التجمّ -2
 نقطة االمتحان الكتايب؛ ال تُعوَّض.-3

14 

 



الطالب على ، وتُعترب كل مادة مكتسبة إذا حتّصل النهائية ومعدل احملصل عليه هو نقطة املادة
  .10/20معدل يساوي أو يفوق 

للدورة العادية فقط،  يف حالة الغياب عن االمتحان الكتايبو وهذه النقاط ملزمة، وال تعّوض، 
من  30جيب تقدمي املربرات اليت تنص عليها املربرات الواردة يف املادة  وليس الدورة االستدراكية،

تُدرس هذه املربرات من ساعة.  72أجل ال يتعّدى ، يف 03/11/2011املؤرخ يف  711القرار رقم 
 طرف فريق التكوين من أجل اختاذ القرار النهائي.

دورة "، والثانية "دورة عادية"ملراقبة املعارف واملؤهالت؛ األوىل م يف كل سداسي دوراتن تُنظّ 
االمتحان الكتايب ان مع عات احلضورية تُعدّ ونقطة املراقبة املستمرة ونقطة التجمّ  ."استدراكية

 للدورة العادية والدورة االستدراكية أيضا.
تكتسب مواد الوحدة التعليمية إذا حتّصل على أرصدهتا؛ أي على معّدل يساوي أو يفوق -

وهنا نشري إىل أنه قد ُتكتسب الوحدة التعليمية عن طريق التعويض؛ إذا كان جمموع . 10/20
ونة هلذه الوحدة واملوزونة ابملعامالت اخلاصة هبا يساوي أو يفوق العالمات احملصل عليها يف املواد املك

10/20. 
، ويعترب السداسي مكتسبا ابلنسبة لكل طالب حتصل على جمموع الوحدات التعليمية املكونة له

. وقد ُيكتسب أيضا عن طريق التعويض ما بني الوحدات 10/20أي على معدل يساوي أو يفوق 
 .10/20أي أن يساوي أو يفوق  ؛التعليمية األربع

رصيدا؛  60) إذا حتّصل على 2) إىل السنة الثانية (م1ينتقل الطالب من السنة األوىل ماسرت (م
. وقد يسمح للطالب ابالنتقال من السنة األوىل إىل السنة 10/20أي على معدل يساوي أو يفوق 

أيضا على الوحدات التعليمية وحتّصل  ) رصيدا على األقل،45الثانية إذا حتّصل على مخسة وأربعني (
 املشروطة ملواصلة الدراسات يف التخصص.

رصيدا، يتحقق ذلك بعد قرار جلنة  120لتكويين إذا حتّصل على ينجح الطالب يف مساره او 
ويتم اإلعالن عن ذلك على مستوى األرضية اإللكرتونية، وبقسم اللغة واألدب العريب،  املداوالت.

د بن بلة. وميكن إاتحة الفرصة للطلبة للطعن يف النتائج يف مدة زمنية ال تتجاوز أمح 1جامعة وهران
ضر النهائي، وال يُقبل إطالقا بعد ذلك ساعة، جتتمع بعد ذلك جلنة املداوالت من أجل حترير احمل 72

 قبول أي طعن أو تعديل مهما كان األمر.
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سبني، يُعلن عنها يف األرضية ويف قسم اللغة استدراكية اثنية خاصة ابلرا ةينظّم فريق التكوين دور 
واألدب العريب، وبعد انتهاء عملية التصحيح ورصد العالمات، تُعقد جلنة املداوالت اثنية تكميلية 

 تنطبق عليها القوانني اخلاصة ابلدورة العادية.
مباشرة، يف حالة الرسوب ميكن للطالب إعادة التسجيل يف التكوين من جديد يف السنة املوالية 

 ولكن ال جيوز البقاء يف التكوين أكثر من ثالث سنوات.
 :خامتة

نعتقد أّن كل ما أورد�ه يف ضروري للمتكون، ومبا قد تنتابه بعض التساؤالت اليت مل ترد اإلجابة 
 عنها فيه، لذا ندعوه ألن يراسلنا، أو أن حيضر إىل اجلامعة من أجل االستفادة أكثر.
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