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  نظٍٍـــــام  إ مـــــــــد  
   الرهانات والتداعيات

  
  

  عمر بالهادي          
  آلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                    

                       جامعة تونس    

  
  

، "إمد"الذي يعرف بنظام   الجديد في التعليم الجامعيصالحإللإن المواآب   
 ال بد من مة يصل إلى عدة استنتاجات هاتوراهنسبة إلى اإلجازة والماجستير والدآ

 وقبل أن نتناول بعض جوانب اإلصالح ال بد من تقديم لمحة وجيزة .التوقف عندها
  . لكي يتيسر في ما بعد إبداء بعض المالحظات ومبسطة على نظام إمد

  
  تقديم المنظومة

  
لوني  الذي تم إقراره ببو مستوحى من النظام األوروبي هو نظامنظام إمد  

)Boulogne ( نسبة إلى آلمة وهو  1998سنةLMD التي ترمز إلى المستويات 
-Licence(اإلجازة والماجستير والدآتوراه :  للتعليم الجامعيةاألساسية الثالث

Master-Doctorat(. وال نفهم لماذا وقع تداول آلمة أمد )وليس إمد ) بالفتح
 آآخر 2010تحاد األوربي سنة وقد حدد اإل ؟  جازةإ نسبة إلى آلمة )بالكسر(

  . موعد لالنخراط في المنظومة الجديدة
يندرج نظام إمد في أوروبا في إطار رهانات اقتصادية وعلمية وسياسية 

مستوي التكنولوجي ال تراجع مكانة أوروبا على  معاينةحيث تم االنطالق من
 آانت فلسفة والعلمي واالقتصادي مقارنة بالقطبين األمريكي والياباني ومن ثم

  بهمااألمريكي والياباني واللحاقامين اإلصالح تتمثل أساسا في منافسة النظ
تثمين و  المتطلبةوتوسيع المجال ليشمل أوروبا وتمكين الطلبة من التحرآية

 ن لزم األمرإ تدريجيا  الجامعي التكوينوتعديل مكاسبهم أينما حلوا والتخصص
توحيد المنظومة آذلك  و) أو للتكوينسواء للشغل ( والمساراتعبر المعابر

اعتماد نظام ( مع إعطائها الحد األقصى من الشفافية والشهادات الجامعية
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TPاألرصدة

1
PT – إسناد ملحق للشهادة يبين بوضوح طبيعة المعارف والمهارات 

 من خالل نظام  في تكوينهم مع األخذ بيد الطلبة)المكتسبة من طرف الطالب
TP المصاحبة البيداغوجية

2
PT)Tutoriat(هذا باإلضافة إلى  والترآيز على التشغيلية 

   .إرساء مبدأ التنافسية بين المؤسسات والجامعات والطلبة أنفسهم
آل هذا تم بصفة تدريجية مع تشريك مختلف األطراف وهناك لجان عملت 

العديد من المآخذ ال تزال ورغم ذلك نجد إلى حد اليوم على بلورة هذا اإلصالح 
 ولم يقع تعميم اإلصالح . وبعض المشاآل التي لم يقع حلها نقاشلمحإلى اآلن 

 سنوات من القرار 6 أي بعد 2004/2006مثال في فرنسا إال خالل السنة 
 أي سنتين قبل 2002  وإعداد النصوص القانونية الضابطة له سنةاألوروبي
     .التعميم
     

 القرار الرسمي وقع  فإن من ذي قبلأما في تونس فلئن آانت الفكرة موجودة
TP من المنظومة الحالية تدريجيا االنتقالتمي على أن 2005في جويلية 

3
PTإلى نظام إمد  

نظام موحد مستوحى وهو  2008/2009-2006/2007 دفعات خالل المدة 3على 
TP منه مع حذف بعض الجوانبأساسا من المنظومة األوروبية

4
PT.  

  الجامعيةالنظم التعليمية توجه عام لتوحيد في إطار هذا اإلصالح يتنزلو
 وتمكين الطلبة من تثمين شهاداتهم عالميا وخاصة أوروبا العالمداخل البلد وفي 

 فما هي إذن أهم المحطات للمنظومة الجديدة في .وضمان حظ أوفر للتشغيلية
  تونس؟

  
اإلجازة، الماجستير : ترتكز المنظومة على ثالث محطات أساسية  

  .3/5/8 سنوات ومن هنا جاء النظام 3- 2 -3 منها لوالدآتوراه تدوم آ
  اإلجازة

 لوريا في شكل مسارينابعد الباآ)  سداسيات6( ثالث سنوات اإلجازةتدوم  
يعتمد نظام التقييم .  في السنة األولى10 % في حدود همامع إمكانية االنتقال  بين
TPعلى المراقبة المستمرة

5
PT  أو النظام المزدوجTP

6
PT     :  

                                                 
TP

1
PT  رصيد لكل سداسي يقع توزيعهم على مختلف الوحدات وبموازاة مع الضوارب ومدة التدريس ويمكن تثمينها 30 يتمثل نظام األرصدة في اعتماد 

  . رصيد120 رصيد والماجستير على 180زة تشتمل على فاإلجا. لدي المؤسسات األخرى إذا تحصل عليها الطالب
TP

2
PT  تتمثل المصاحبة البيداغوجية في التكوين في شكل فرق تقع متابعتهم بشكل مباسر من طرف أستاذ يعين للغرض مما يساعد الطالب على تخطي 

  .واسيب وغيرهاالصعوبات البيداغوجية ويتطلب موارد بشرية مرتفعة وتوفير المعدات المستلزمة من مكاتب وح
TP

3
PT  2. ) سنوات3( الدآتوراه –)  سداسيات3( الماجستير –) سنوات 4(األستاذية  نظام -1:  تعتمد المنظومة الحالية على أربعة أنظمة -  

 5 (وجيا أو الشهادة الجامعية للتكنولنظام المعاهد التكنولوجية -3. ) سنوات3 ( التطبيقيةفي شكل اإلجازة الشعب القصيرة التي تم بعثها
  . سنوات فما أآثر5 منظومة ثالثة تهم الطب والهندسة وتدوم -4. )سداسيات

TP

4
PT  نجد مثال مبدأ التنافسية بين الجامعات والمؤسسات ونظام المصاحبة البيداغوجية ووجود مسارات تخصصية داخل اإلجازة مذآورة في الوثائق 

في حين ال نجد لها أثرا في الوثيقة اإلطارية )  سؤال وجواب94 و 2005  وثيقة جويلية -إمد التعليم العالي في تونس وأفق التحول إلى نظام (األولى 
  .األخيرة

TP

5
PT  في شكل فروض 90% فروض حضورية في آل وحدة معنية، تقع المراقبة المستمرة بنسبة 3-2 من الوحدات و3-2  تهم المراقبة المستمرة 

   صيغ أخرى10 % –حضورية 
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* Uسيةاإلجازة األساUالدآتوراه وتهم ثلث ثم   البحث إلى ماجستيري التي تفض
  . اإلصالح فترة أفق نهايةمع الموجهين

U *    اإلجازة التطبيقيةU وتؤدي إلى سوق الشغل مباشرة أو بعد الماجستير 
 . الموجهين عند اآتمال عملية اإلصالح)2/3(ثلثي  المهني وتهم

 25 أسبوع وبنسق ال يقل عن 14 وحدات تعليمية لمدة 6-5يشمل آل سداسي   
  : واختيارية)أفقية+  أساسية( إجبارية :  صنافأ  تنقسم الوحدات إلى.ساعة

 : أساسية وتنقسم إلى  على األقل من الوحدات75% :   الوحدات اإلجبارية-
 حقوق - انجليزية-عالميةإ:   مشترآةتكميلية وحدات (25  %: أفقيةو %75 
  )ؤسسة ثقافة الم- لغات -نساناإل

للطالب وتمثل في نفس اختيارية بالنسبة وهي  25%:  الوحدات االختيارية -
  . خصوصية المؤسسة وحداتالوقت

  
UرالماجستيU :سداسيات وتضم 4 فيه تدوم الدراسة Uماجستير البحثU 

اإلجازة المتميزون في  (Uوالماجستير المهنيU) المتميزون في اإلجازة األساسية(
  .  إلى سوق الشغل الطلبةي يعد الذ)التطبيقية واألساسية

  
UالدآتوراهU : سنوات3دوم ي وبحث  تدريستادالدراسة في شكل وحكون ت  

  .وال يصل إليها إال حاملي ماجستير البحث
  

 دون الدخول النقاط  بعض على ، في هذه المداخلة المقتضبة،سنقتصر هنا
  : التاليةي وهذه النقاط هالتي ال يسمح بها المجال في التفاصيل والجزئيات 

 عدم تشريك -2 . المنظمة لإلصالح القانونيةعدم توفر النصوص -1
 -5 . عدم تقويم التجارب السابقة-4 . االرتجال والتسرع-3 .األطراف المعنية

 -7 .التدخل المتزايد للسلطة المرآزية - 6. فراغ المشروع من روحه األصليةإ
 بعض -8 .كفيلة بنجاح المشروعتوفير الشروط العدم نقص التجهيزات والتنظيم و
  . تعليم عال بنسقين-9. ساسي والثانويالتبعات على التعليمين األ

  
  المنظمة  القانونية النصوصغياب -1
  

 في ه لمنظمةعدم وجود النصوص القانونية الصالح لإلالمتتبع  يالحظ 
عددا د  خاصة وأنه مع بداية هذه السنة نج)أي عند انطالق العملية (الوقت المناسب

  .المؤسسات الجامعية قد انخرطت في المنظومة الجديدةهاما من 
                                                                                                                                                         

TP

6
PT  70 % يمثل  وامتحان نهائي) فروض حضورية20%منها ( 30 %سبة مستمرة بنمراقبة  
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 ونذآر هنا النظام الحالي ، في الواقع، ليست بالجديدةهذه الظاهرة
TPلألستاذيات

7
PT .2006( الحالية مع بداية السنة الجامعيةاعتماده وقع نظام إمد ف-

عامة في شكل وثيقة ، إذا ما استثنينا  تنظمهفي غياب لنصوص قانونية )2007
أهم التساؤالت الجديد تناولت لنظام  حول ا) 94وصل عددها إلى (أسئلة وأجوبة 

  .2006 و مذآرة إطارية في موفي أفريل 2005 في جويلية المطروحة
  

  المعنية مباشرة باإلصالح األطراف عدم تشريك -2
  

عدم  وبالمسألةتشريك األطراف المعنية  عدم إلصالحليالحظ المتابع 
 للمؤسسات والجامعات مجالس علميةمن ارتها من خالل الهياآل الممثلة لها استش
TPنقاباتوال

8
PT االجتماعات اإلخبارية التي نظمتها الوزارة بعضإذا ما استثنينا  

ة  تحسيسّي–عالمية إالتي تكتسي صبغة باألساتذة ورؤساء األقسام والمؤسسات و
   ؟ الطابع االستشاري  الطرف الرسميأضفى عليهابحتة 

إلصالح ا األساتذة آليا في هذا وقع تغيبفقد  ،خالفا لإلصالحات السابقة  
 اجتماعات نظمتها الوزارة لتقديم ما تم إقراره على  إلى حد اآلناقتصرت العمليةو

فقد وقع تعيين اللجان   ؟ والشروع في إعداد البرامجوالنظر في آيفية التنفيذ
 في عتمادها الع المذآرة اإلطاريةتم توزي و2006فريل أالقطاعية في موفى 

  ؟ فقط بعد يومينأساسهاالعمل على  الشروع في وطلب منها اجتماع إعالمي
  .على تقديم المذآرة واإلجابة عن بعض استفسارات الحضورجتماع اقتصر االو
  
  رتجال والتسرع  اال-3
  

  سنوات10 إلى 8يمكننا تقدير مدة اإلصالح من خالل التجارب السابقة من 
لكننا .  وال تقبل التسرعتقريبا وهي فترة ال يستهان بها تتطلب اإلعداد المتأني

فنظام إمد تم اعتماده . نالحظ في الواقع أن فترة اإلعداد محدودة جدا تكاد ال تذآر
2005TPرسميا في جويلية 

9
PT  وهو 2008على أن يتم ذلك في ثالث دفعات إلى حدود 

  .طت في النظام الجديدأفق تكون عنده آل المؤسسات قد انخر
 خالل السنة  المنظومةينخراط فالوطلب من المؤسسات التي تريد ا 
وان  2005منتصف نوفمبرقبل  أن تعبر عن ذلك 2007-2006  الحاليةالجامعية

                                                 
TP

7
PT - إلى حد اليوم  شهد تخرج أربع دفعاتو 1998انطلق مع مطلع السنة الجامعية ، الذي  فالنظام الحالي لألستاذيات مثال
ا بعض المراسالت بين  ال يستند على أي نص قانوني إذا ما استثنين،)باإلضافة إلى األربعة الحالية المتواجدة بالجامعة(

  .الوزارة والمؤسسات الجامعية
TP

8
PT - نالحظ أن استشارة األساتذة تراجعت بشكل ملفت لالنتباه من إصالح إلى آخر حتى أصبحت منعدمة تماما ويمثل نظامي الماجستير الحالي وإمد 

  .قمة هذه الظاهرة
TP

9
PT جامعية وتكونت لجان داخل الوزارة عملت على بلورة المشروع ولو أن الفكرة موجودة قبل هذا التاريخ آتوجه عام للمنظومة ال.  
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لى وثيقة اعتمادا ع  تمآل ذلك. 2006تقدم مشاريعها قبل منتصف شهر فيفري 
 مستوحاة من المنظومة وجوابسؤال  94  اتخذت شكل وتحسيسية فحسبتعريفية

TPاألوروبية

10
PT.   

TP خالل السنة الحاليةمؤسسات عن نيتها العتماد نظام إمدوقد عبرت عدة 

11
PT 

المنظومة اعتمادا على آل ذلك تم .  مشاريعهاإلعدادا لجانأقسام عدة  آونتو
األوروبية والعديد منا ذهب يجمع الوثائق شرقا وغربا ليستوحي منها أو لينقلها 

وخاصة فرنسا نظرا االتحاد األوروبي التجارب الموجودة بانطالقا من برمتها 
تضبط  وعملية تقييمية ونصوص  واضحةفة محليةغياب فلسأمام  ،لعامل اللغة

  . تطلعاتنا تستجيب لنابعة من حاجياتنا والتوجهات العامة 
  

TPهذا التسرع

12
PT رافقه غياب المرجعية الفكرية والحضارية والسياسية لعملية 

لمرجعيات التي افبينما عملت اللجان في األقسام والمؤسسات على .  هذهصالحاإل
اعتمدها اإلتحاد األوروبي من تنافسية بين الجامعات والمؤسسات والمسالك 

ت المفاجئة في أواخر أفريل عندما دعي ثالتخصصية والمسارات المشخصة حد
عت الوثيقة اإلطارية التي  إلى اجتماع اللجان القطاعية لمنظومة إمد ووزعديد مناال

سيقع اعتمادها في أعمالها بعد يومين فقط واجتمعت هذه اللجان في فترة وجيزة لم 
 إلنجاحها  سخرت لها آل الطاقات يوما في شكل جلسات ماراطونية15تتجاوز 

 الجامعي لحاملي  التوجيهنشر دليل موعد آذلك االمتحانات و موعدنظرا لقرب
  .2006  الجددالباآالوريا

هذه الوثيقة اإلطارية تحمل في الواقع آل األجوبة حتى الدقيقة منها وما على 
  مثالفأصبحت بذلك. ...) آيفية التقييم–عدد وطبيعة الوحدات  (اللجان إال اعتمادها

   ...وحذفت المسالك التخصصية % 75الشهادات وطنية في محتواها بنسبة 
أنها مضنية واآتفت جلها بإعداد وعملت اللجان في ظروف أقل ما يقال فيها 

شبكة الوحدات والضوارب واألرصدة ومدة وشكل االمتحانات دون تحديد دقيق 
 التي نجدها في المذآرة ات أو إعداد ملحقات الشهادبرمجةلمحتوى المسائل الم

 والمعارف المكتسبة مهاراتال بدقة وتبرز من شأنها أن تعرف بطبيعة الدراسةو
  . المجازمن طرف

  
  ننسى أن االتحاد األوروبي أنطلق في التفكير واإلعداد لهذه التجربة منذال

 سنوات بعد 7 أو 6أي ( في فرنسا  مثالتعميم التجربة 2005 سنة تم و1998
                                                 

TP

10
PT  مثل نظام المصاحبة البيداغوجية أو المسارات 2006 عدة جوانب ذآرت في هذه الوثيقة تم التخلي عنها تماما في الوثيقة اإلطارية في أفريل 

  التخصصية والمسالك التكوينية
TP

11
PT مؤسسة بصفة شاملة أو جزئية مما حدا بالوزارة 120 االنخراط خالل السنة الحالية ما يقارب  بلغ عدد المؤسسات التي عبرت عن رغبتها في 

  إلى طلب التريث خاصة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة؟
TP

12
PT  تدارس المسألة في اإلدارة والوزارة قبل ذلكعقهذا ال يعني أنه لم ي .  
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 األوروبية  للدولأجل آآخر 2010اإلتحاد األوروبي سنة حدد آما . )إقرارها
 أشهر 4:  بهذا الشكل فلما نتسرع نحن.  سنة12أي مدة ، لالنخراط في اإلصالح

 - 2006/2007( سنوات للتعميم 3و) 2005 نوفمبر-جويلية (للتفكير 
 قد سبقنا عدة أقطار 2009لكي نكون  في سنة ) 2008/2009 - 2007/2008

  أوروبية ؟
     

   السابقةة عدم تقويم التجرب-4
  

  تقف عندلنظام الحاليا تقويم القيام بعمليةدون  إدخال اإلصالحلقد تم   
TPهاتدعمواإليجابيات لالسلبيات لتحد منها 

13
PT. فال دروس تستخلص وال تجارب تحفظ 

ل ما في األمر اجتماعات إخبارية يتم فيها إعالم الحضور بما آ. ..وال نقاشات تقام
واإلجابة عما يخالج بعض النفوس وتوضيح ما غاب عن تخاذه من قرارات اتم 

       .اإلصالحأذهان األساتذة من غائية وفلسفة 
 إلى أدوات تنفيذ ال غير ، بحكم تواتر اإلصالحات وتشعبها، تحولوااألساتذةف
 ال متحانات واال والضواربتحديد البرامج وطبيعة المسائلعلى مهمتهم  تقتصر
  .غير

  
   األصليةه من روحمشروع  إفراغ ال-5
  

ة آان منطلق اإلتحاد األوروبي في اعتماد منظومة إمد  نابعا من تقييم مكان
أوروبا على مستوى التعليم الجامعي والبحث العلمي التي تراجعت بصفة ملفتة 
لالنتباه في العقود األخيرة مقارنة بالقطبين األمريكي والياباني في إطار تنافسي 

 وجاء المشروع متكامال شكال ومضمونا رغم .يسعى إلى آسب الرهان العلمي
ات من التفكير والنقاشات والندوات  لم تأتي عليها عدة سنوالصعوبات في التطبيق

 نظام - تغيير المسار التعليمي عبر معابر -إمكانية التخصص  (والجلسات
  ....) تحرآية في آامل أرجاء أوروبا- Tutoriatصاحبة البيداغوجية الم

أم هي مجرد محاآاة ال  وما هي رهاناتنا ؟  هي منطلقاتنا في هذا البابما
) 3/5/8(قي في مستوى األسماء وفترات الدراسة تتعدى المستوى الشكلي وتب

  ؟...ونظام االمتحانات ونظام األرصدة
ضوارب الالمسائل و وتحديد 3/5/8هل أن العملية تقتصر على نظام زمني 

في عملية المعادالت لتمكين  تختزل  مسألة تقنية بحتة بذلكتصبحلواألرصدة 
 )mobilité( حرآيتهمتوتسهيل تكوينية الطلبة التونسيين من تثمين مكتسباتهم ال

                                                 
TP

13
PT تقييمها بصفة جدية وعلمية وتتالت اإلصالحات الواحد تلو اآلخر دون تقييم أو  ليس هذا بجديد في الواقع ألن جل التجارب السابقة لم يقع 

  .استخالص الدروس
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أعمق من ذلك  أم أن العملية ، وتمكينهم من تشغيلية أآبرهداخل القطر وخارج
   ؟مكانتنا في زمن العولمةالرهان الحضاري ومستوى ترقى إلى و

  
عن  بدرجة محدودة ترمي إلى التميز ولو إلصالحات السابقةبقدر ما آانت اف

تعويض اإلجازة باألستاذية، شهادة الكفاءة (فرنسي منه النظام األوروبي وأساسا ال
تبعية  نوعا من النظام إمد يعكسفإن .) .. شهادة البحث المعمق-في البحث 

 فليكن في توسيع  وليس فرنسا فقط ؟ آمجموعة، هذه المرة تجاه أوروباجديدةال
 تجاه اإلتحاد األوروبي بالخصوص وفرصة من الحرية والمرونة لحلقة هامشا

 ، في نفس الوقت، يعكس تطلعاتنا وينبع من حاجياتنا ويتالئم جذريللقيام بإصالح
  .توحيد المنظومة الجامعيةلمع التوجه العالمي 

  
رغم ( للتكوين الجامعي موحدالعملية في اعتماد نظام عالمي تكمن فهل 

؟  وفي توحيد الشهادات داخليا)االختالفات بين آندا والواليات المتحدة وأوروبا
تثمين مكتسباتهم في الداخل آية وهل تكمن الغاية في تمكين الطلبة من التحّرو

 يقع ماذا الل ؟التشغيلية داخل البالد وخارجها الهدف هو والخارج؟ وهل أن 
رساء منظومة تستجيب لطموحاتنا وتأخذ بعين االعتبار إل الفرصةاستغالل هذه 
وإعداد منظومة تتماشي مع النظام  من خالل التروي والتقويم والتفكيرالضغوطات 

ما ضر لو أخذنا سنتين أو ثالث للتفكير في آل متطلبات وأبعاد هذا  و. العام إمد
ألخيرة من االدفعة  مع 2010وندخل في حدود   ومختلف جوانبه وتبعاتهاإلصالح
  ؟ يةوروبالبلدان األ

    
   التدخل المتزايد للسلطة المرآزية-6
  

ات يالحظ تدخال متزايدا للسلطة المرآزية في  المتتبع لمختلف اإلصالح
 في النظام الحالي إدخال بعض المسائلقد تم  وتحديد البرامج ولو بنسبة محدودة

رغم معارضة  مثل االنجليزية واإلعالمية وحقوق اإلنسان واللغات يةذلالستا
  .مؤسساتالمجالس العلمية لعدة 

حقوق اإلنسان  وأاإلعالمية  و أ أو الفرنسيةفي أهمية االنجليزية  أحد يشكال
ال  بعض المسائل ال عالقة لها فيهاصبحت  أ بهذه الطريقة التي ليستلكن
 باألسس التكوينية فيترتبط وفالعملية أعمق . المعيشالواقع ال ب واالختصاصب

باإلضافة إلى الرباعية الحالية أضيفت مسألة ف .الممارسة اليوميةب الثانوي والتعليم
  تتمثل في ثقافة المؤسسة؟لوحدات األفقية و في اجديدة
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 تعدد -  عدد المؤسسات-عدد الطلبة (ن التطور الكمي للتعليم الجامعي إ  
 إلى التوحيد ،أآثر من ذي قبل، منذ مدة وتميلربما جعل الوزارة ...) الشعب

 الموجود في المذآرة فنظام إمد: اي والتدخل في دقائق األمورواإلنفراد بالّر
يكاد يكون شبكة جاهزة وما بقي إال ملء الفراغات والخانات آل ة اإلطاري

  .  واختصاصه
  
   نقص التجهيزات والتنظيم-7
   

 مع بداية آل إصالح  دائما في الموعدرغم التعهدات والتطمينات التي تكون  
 –ات رننتاأل –حواسيب ال –مخابرال -مباني ال –قاعات ال(من حيث التجهيزات 

واإلمكانيات البشرية والمالية واللوجستية  ) ... البرمجيات- غوجيةبيداالتجهيزات ال
  عند الشروع في اإلصالح بشكلا ونقصا فادح عند التنفيذفإننا نالحظ تأخرها

 ل إلى األهداف المرسومة رغم نزاهتها وواقعيتهاو دون الوص غالبايحول
  . أحياناوتواضعها

 26 أسبوع بنسق يتجاوز 14فالمذآرة تتحدث عن مدة دراسة ال تقل عن   
وتنبني على لجان بيداغوجية راقبة المستمرة تعتمد على نظام المسبوعيا أساعة 

ب اإلصالح وتتابع جامعة ولجان التكوين على مستوى المؤسسة تواآلعلى مستو ا
) 50(في الوقت الذي شرعت فيه هذه السنة ما يقارب الخمسين العملية عن آثب 

  . مدمؤسسة في اعتماد نظام إ
 الذي يحدد بدقة مواصفات Uملحق الشهادةUآما أن الوثيقة اإلطارية تنص على 

فهل يمكن إعداد الملحق، بصفة بعدية، بعد . التكوين ومحتوى الوحدات المدرسة
  ومضمون الدروسيد محتويات المسائلدستاذ في تح أأن تجتهد آل مؤسسة وآل

     من طرف اللجان القطاعية؟مسائل تم تحديد ال لوو
  
   التربوية التبعات-8
   

 خاصة وان التجربة ال تزال في  فحسبثنتينا بفكرتين  هنايمكن االآتفاء  
  : وان المجال ربما ال يسمح بذلك بدايتها وان بعض القرارات لم تتوضح بعد

غلق ديار المعلمين وانتداب المعلمين من ضمن حاملي قرار أتخذ بهناك *   
 التعليم األساسي  المرحلة األولى منت على مستوىاإلجازة مما يطرح عدة إشكاال

  . من عدمه وتبعاته على تكوين التالميذ المكونينمن حيث تخصص
هناك فبالنسبة للمرحلة الثانية من التعليم األساسي والتعليم الثانوي أما *   
انتداب األساتذة من بين في اتجاه ما قرار أتخذ بعد، وقد يكون هناك رب، تفكير
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 في مشكلة لسنة األولى من الماجستير وهو ما يطرح إشكاال آخر يتمثلحاملي ا
 في  وأساسيتهدف إلى تكوين عامذا آانت اإلجازة إف. الدرجة بين الدرجتين

من شأنه أن   الدقيق بداية التخصص منطقيااالختصاص فإن شهادة الماجستير تمثل
عامة المؤهالت الفكيف المالئمة بين   البحثيمكن الناجحين من إعداد رسائل

 لسنة تخصص المرتقبة ما هي اإلضافةووالشروع في التخصص الدقيق أحيانا 
   ثم هل يتم االنتداب من ماجستير البحث أو الماجستير المهني؟ بالنسبة للمكونين؟

  
   تعليم عال بنسقين-9
  

في النهاية يمكن أن نشير إلى إشكالية أخرى ال تقل أهمية عن تلك التي تم 
 وهي ظاهرة موجودة لكن منظومة إمد UبنسقينUتتمثل في وجود تعليم عال ذآرها و

فنالحظ مثال أن اإلصالح لم ال يتحدث إلى حد . في شكلها الحالى تكرسها وتعززها
ونجد نفس (اآلن عن الدراسات الطبية والهندسية وبعض المدارس العليا المختصة 

 التي تتماشى ألمانياخالفا لبعض البلدان األخرى آمثال الشيء في فرنسا 
  ).منظوماتها أآثر مع إمد

فإذا آانت األهداف تكمن في الرفع من مستوى التكوين والتحرآية والتثمين 
والتشغيلية في الداخل والخارج فهل يعني ذلك أن هذه التخصصات بعيدة عن 

 تصرف اإلتحاد األوروبيآيف المشاآل المطروحة أو يجب أن نترقب حتى نرى 
  ؟ سلك على منوالهوبعد ذلك ن

  تكون اإلجازة األساسية تشمل ثلث الطلبة في حين ،صالحآتمال اإلاومع 
يطرح إشكال تعديل المسارات وهو تمشي أن اإلجازة التطبيقية ستستقطب الثلثين 

 ويحكم على العديد من في غياب توفر معابر خالل اإلجازة أو الماجستير
  .ياتالمتميزين عدم التدرج إلى أعلى المستو

   
  الخاتمة

  
 لكل منظومة التعديل المتواصلال مناص ال مفر من اإلصالح و نعتقد أنه  
 العالمي المحيط متطلبات و المحلي من جهةالمجتمع  تطور هماميحّتالذين  جامعية

باتفاقية الشراآة مع اإلتحاد من جهة م  فال يمكن مثال أن نسّل.من جهة ثانية
بما في  2008التي ستدخل حيز التنفيذ سنة دي  على المستوى االقتصااألوروبي
  لكن ؟  مع أوروباتوحيد المنظومة الجامعيةفي المقابل  ونرفضلحدود اذلك فتح 

  .هذه السرعةببهذه الطريقة والعملية ال يمكن أن تتم 
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آية حّرت تأمين ذلك من  اإلصالحإنجاح بالكفيلةوسائل النوفر أن  المهمف
 من إعادة وجبة باتخاذ آل التدابير المست ثانياخارجهو أوال الطلبة داخل القطر

 حرآية داخلياتلضمان هذه ال النظر في التوجيه الجامعي وسياسة المنح والسكن
 للدراسة  من التنقل بسهولة التونسيينتمكين الطلبةل اإلتحاد األوروبي العمل لدىو

الطالب جعل ا يمم  في التعليم الثانوياللغاتتدعيم من بين ذلك أيضا  ووالشغل
 باإلضافة إلى تنويع المسالك الكبرى  الجامعي دون تعثرهمتابعة تعليمقادرا على 

  .قتضاءللباآلوريا مع ضمان المعابر الكفيلة بتعديلها عند اال
واألهم في آل إصالح هي الرهانات واستخالص الدروس من التجارب 

ة والتجهيزات الضرورية السابقة والموازية وتوفير اإلمكانيات البشرية والمادي
وأن نأخذ المدة الكافية الكفيلة بتقويم الراهن إلعداد المستقبل بكل وضوح وتروي 
وواقعية وعقالنية بشكل يوفق بين الغايات والوسائل لكي ال نقع في نفس المزالق 
لم وهي عديدة وال نعيد الماضي في شكل جديد فالزمن ال يرحم وال يعذر من يع

 ،ل ذلك يتطلب تشريك األطراف المعنية من أساتذة وطلبة وإدارةآ. لمومن ال يع
  .وبذلك فقط نظمن النجاح لجامعتنا وطلبتنا ولبلدنا وألجيال المستقبل

  
  
  

 2006آتوبر أ 05تونس في                                                         
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  منظومة إ مد                         

  
  

  
       الباآلوريا
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