شرح لنظام ل.م.د  :المقاييس ،الوحدات وكيفية اإلنتقال ( خاص بالسنة األولى علوم سياسية )1026/1025
مقاييس السداسي األول
-

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

وحدة التعليم األساسية:

المعامل ،30 :الرصيد30 :
-1مدخل لعلم السياسة:
-2تاريخ الفكر السياسي:
-0اقتصاد سياسي:

المعامل ،30 :الرصيد30 :
المعامل ،30 :الرصيد30:

يحصل الطالب على أرصدة المقياس بحصوله على معدل يساوي أو يفوق
عشرة من عشرين( )23/13في كل مقياس والذي يكون بحساب عالمة
اإلمتحان  2 xمضافا إليها عالمة التطبيق (عالمة اإلمتحان  + 2 xنقطة
التطبيق =  03أو أكثر)

مقاييس السداسي الثاني
-

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

 وحدة التعليم األساسي:
-1مدخل لعلم السياسة:

المعامل ،30 :الرصيد30 :

-2تاريخ الفكر السياسي:

المعامل ،30 :الرصيد30 :

-0اقتصاد سياسي:

المعامل ،30 :الرصيد30:

يتحصل الطالب على أرصدة المقياس بحصوله على معدل يساوي أو يفوق
عشرة من عشرين( )23/13في كل مقياس والذي يكون بحساب عالمة
اإلمتحان  2 xمضافا إليها عالمة التطبيق (عالمة اإلمتحان  + 2 xنقطة
التطبيق =  03أو أكثر)

 وحدة التعليم المنهجية:
-1منهجية العلوم السياسية :المعامل ،30:الرصيد30:
 وحدة التعليم اإلستكشافية:
-1تاريخ الجزائر السياسي :المعامل ،32 :الرصيد32 :

 وحدة التعليم اإلستكشافية:
-1تاريخ الجزائر السياسي :المعامل ،32 :الرصيد32 :

-2مدخل لعلم االتصال:

المعامل ،32 :الرصيد32 :

-2الحضارة العربية االسالمية :المعامل ،32 :الرصيد32 :

 وحدة التعليم األفقية:
-1مدخل للعلوم القانونية:

المعامل ،32 :الرصيد32 :

 وحدة التعليم األفقية:
-1إعالم آلي ودراسات كمية :المعامل ،32 :الرصيد32 :

-2لغة انجليزية:

المعامل ،32 :الرصيد32 :

-2لغة انجليزية:

-

المعامل ،30:الرصيد30:

المعامل ،32 :الرصيد32 :
-

الرسوب وإعادة السنة



 وحدة التعليم المنهجية:
-1منهجية العلوم السياسية:

يتحصل الطالب على الرصيد المقابل لكل مقياس بحصوله على
عالمة  23/13فما فوق في كل مقياس.
يتحصل الطالب على عالمة ( 3صفر) رصيد في كل مقياس يتحصل
فيه على عالمة أقل من 23/13

اإلمتحان ،اإلنتقال ،اإلستدراكي،

يتحصل الطالب على الرصيد المقابل لكل مقياس بحصوله على
عالمة  23/13فما فوق في كل مقياس.
يتحصل الطالب على عالمة ( 3صفر) رصيد في كل مقياس يتحصل
فيه على عالمة أقل من .23/13









يتم إكتساب المقياس إذا كان معدل الطالب يساوي أو
يزيد عن .23/13
يتم إكتساب الوحدة التعليمية إذا كان معدل مجموع
عالمات المواد المكونة لها أكبر أو يساوي .23/13
يتم اكتساب السداسي بالحصول على معدل عام يساوي
أو يزيد عن  ،23/13وبالتالي الحصول على  03رصيدا،
أو بإكتساب كل الوحدات التعليمية أو من خالل التعويض
بين الوحدات التعليمية المكونة للسداسي.
يستوجب على الطالب الذي لم يتحصل على السداسي
(معدل أٌقل من  )23/13التقدم لإلمتحان االستدراكي في
الوحدات غير المكتسبة وفقط في المقاييس غير
المكتسبة
االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية :حق لكل
طالب تحصل في السداسي األول والثاني على 03
رصيدا .ويسمح باإلنتقال بدين للطلبة الحاصلين على 03
رصيدا كحد أدنى منها ( )0/1على األٌقل في أحد
السداسين و ( )0/2في السداسي االخر مع لزوم إعادة
المواد غير المحصل عليها ضمن الوحدات غير
المكتسبة.
اإلنتقال من السنة الثانية إلى الثالثة :حق لكل طلب
تحصل على السداسيات األربع ،كما يسمح باإلنتقال بدين
للطلبة الحاصلين على  03رصيد مع لزوم إعادة المواد
غير المحصل عليها ضمن الوحدات غير المكتسبة.

