شرح لنظام ل.م.د  :المقاييس ،الوحدات وكيفية اإلنتقال (السنة األولى حقوق)5102-5102
مقاييس السداسي الثاني

مقاييس السداسي األول
-

تنظم الدراسة في شكل مواد أو مقاييس سداسية
تجمع المواد ضمن وحدات تعليمة يخصص لكل وحدة تعليمية
أرصدة و معامالت .

-

تنظم الدراسة في شكل مواد أو مقاييس سداسية
تجمع المواد ضمن وحدات تعليمية يخصص لكل وحدة تعليمية
أرصدة و معامالت.


.1
.0
.3

وحدة التعليم األساسي :
المعامل  ، 20 :الرصيد 20 :
مدخل للقانون :
القانون الدستوري  :المعامل  ، 20 :الرصيد 20 :
مدخل للقانون اإلداري :المعامل ، 21 :الرصيد 20 :


.1
.0
.3

وحدة التعليم األساسي :
المعامل  ، 20 :الرصيد 20 :
مدخل للقانون :
القانون الدستوري  :المعامل  ، 20 :الرصيد 20 :
مدخل للقانون اإلداري  :المعامل  ، 21 :الرصيد 20 :

-

يتحصل الطالب على أرصدة المقياس بحصوله على معدل يساوي
أو يفوق عشرة من عشرين( )02/12في كل مقياس و الذي يكون
بحساب عالمة اإلمتحان  0 xمضافا إليها عالمة التطبيق ( عالمة
اإلمتحان  + 0 xنقطة التطبيق =  32أو أكثر )

-

يتحصل الطالب على أرصدة المقياس بحصوله على معدل يساوي
أو يفوق عشرة من عشرين( )02/12في كل مقياس و الذي يكون
بحساب عالمة اإلمتحان  0 xمضافا إليها عالمة التطبيق (
عالمة اإلمتحان  + 0 xنقطة التطبيق =  32أو أكثر )

 وحدة التعليم المنهجية :
 .0منهجية العلوم القانونية  :المعامل  ، 21 :الرصيد 20 :

 وحدة التعليم المنهجية :
 .0منهجية العلوم القانونية  :المعامل  ، 21 :الرصيد 20 :

 وحدة التعليم اإلستكشافية :
المعامل  ، 21 :الرصيد 20 :
 .5مجتمع دولي :
 .0تاريخ النظم القانونية  :المعامل  ، 21 :الرصيد 20 :

 وحدة التعليم اإلستكشافية :
 .5مدخل للشريعة اإلسالمية :المعامل  ،21 :الرصيد 20 :
المعامل  ، 21 :الرصيد 20 :
 .0إقتصاد سياسي :

 وحدة التعليم األفقية :
 .0مصطلحات قانونية :
-

المعامل  ، 21 :الرصيد 20 :

يتحصل الطالب على الرصيد المقابل لكل مقياس بحصوله على
عالمة  02/12فما فوق في كل مقياس .
يتحصل الطالب على عالمة  ( 2صفر ) رصيد في كل مقياس يتحصل
فيه على عالمة أقل من 02/12

اإلمتحان ،اإلنتقال ،اإلستدراكي،

 وحدة التعليم األفقية :
 .0مصطلحات قانونية :
-

المعامل  ، 21 :الرصيد 20 :

يتحصل الطالب على الرصيد المقابل لكل مقياس بحصوله على
عالمة  02/12فما فوق في كل مقياس.
يتحصل الطالب على عالمة  ( 2صفر ) رصيد في كل مقياس
يتحصل فيه على عالمة أقل من .02/12

الرسوب وإعادة السنة
 يتم إكتساب المادة إذا كان معدل الطالب يساوي أو أكبر من ، 02/12يتم إكتساب الوحدة التعليمية إذا كان معدل مجموع
عالمات المواد المكونة لها و المرجحة بمعامالتها أكبر من أو
يساوي  ، 02/12يتم الحصول على السداسي ( معدل عام
يساوي أو أكبر من ، 02/12و بالتالي الحصول على  32رصيدا
 ،إما بإكتساب كل الوحدات التعليمية أو من خالل التعويض بين
الوحدات التعليمية المكونة للسداسي .
-

يستوجب على الطالب الذي لم يحصل على السداسي ( معدل أٌقل
من  ) 02/12التقدم إلمتحان االستدراكي في الوحدات غير
المكتسبة وفقط في المواد التي لم يتحصل فيها على معدل 12
و تبقى عالمات التطبيق بدون تغيير.

 االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية  :حق لكل طالبتحصل في السداسي األول و الثاني ( 02رصيدا) وقد يسمح
بصفة استثنائية أحيانا باإلنتقال بدين للطلبة الحاصلين على
 32رصيدا كحد أدنى منها ( )3/1على األٌقل في سداسي  ،بشرط
موافقة الفريق البيداغوجي و بشروط دقيقة و لزوم إعادة
المواد غير المحصل عليها ضمن الوحدات عير المكتسبة .
-

اإلنتقال من السنة الثانية إلى الثالثة  :حق لكل طلب تحصل على
السداسيات األربعة  ،كما قد يسمح باإلنتقال بدين للطلبة
الحاصلين على  02رصيد كحد أدنى وكل الوحدات األساسية
للسنة األولى والثانية بشرط موافقة الفريق البيداغوجي
وبشروط دقيقة ولزوم إعادة المواد غير المحصل عليها ضمن
الوحدات غير المكتسبة.

