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  مبادئ االنتقال إىل املاجستري

تنظم عروض التكوين الجامعي على مستوى  •

الماجستير في صيغة شهادة وطنية تختم تكوينا يدوم 

بعد الحصول على ) 2و م 1م(راسيتين سنتين د

 120وتشمل . الشهادة الوطنية لإلجازة أو ما يعادلها

وتؤمن في أربعة سداسيات يشمل كل منها . رصيدا

تخصص السداسيات الثالث األولى . رصيدا 30

التربصات للتكوين ويخصص السداسي الرابع إلنجاز 

 .ومذكرات الماجستير أنشطة التكوين التطبيقيو

  :دراسات الماجستير في شكل  تنظم •

مسالك ذات غايات بحثية تختم بالشهادة الوطنية  ����

 .لماجستير البحث

مسالك ذات غايات مهنية تختم بالشهادة الوطنية  ����

   .للماجستير المهني

  في الماجستيرالتسجيل 

  حقوق التسجيل وإجراءاته -أ

التسجيل في الماجستير مفتوح للطلبة المتفوقين من  •

ى شهادة اإلجازة بناء على نتائج المتحصلين عل

. االمتحانات ومقتضيات السياسة الوطنية للتشغيل

وتتولى اللجان المختصة في كل مؤسسة النظر في 

 .ملفات الترشح

ولين تنظم سنويا مناظرة بالملفات لتحديد قائمة المقب •

 .للتسجيل في الماجستير

يراعى في توجيه الطلبة وتسجيلهم العمل بمبدإ توجيه  •

ثلثين إلى اختصاصات الماجستير المهني والثلث ال

 .اآلخر إلى اختصاصات ماجستير البحث

 التسجيل اإلداري والبيداغوجي - ب

يتعين على الطالب القيام بتسجيل إداري وتسجيل  •

 .بيداغوجي

ل اإلداري عن بعد سنويا بالنسبة إلى التسجي يكون •

ويتم طبقا . جميع الشهادات الوطنية للماجستير

ويتعين على الطالب أن . تيب الجاري بها العملللترا
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  .يسجل في اآلجال التي تحددها المؤسسة للغرض

يمكن لكل طالب استنفد حقه في الترسيم بالسنة األولى  •

أو بالسنة الثانية أن يثمن الوحدات التعليمية التي 

تحصل عليها وأن يجري االمتحانات الخاصة 

 . لسنة المواليةبالوحدات التعليمية المتبقية خالل ا

تخصص جميع المؤسسات المؤهلة إلسناد شهادات  •

قل من طاقة استيعابها األعلى  % 15الماجستير 

الستقبال الطلبة المترشحين للتسجيل في الماجستير 

 . المعني من مؤسسات أو جامعات أخرى

 :يكون التسجيل البيداغوجي  •

  ،بالنسبة إلى الوحدات اإلجباريةوآليا سنويا  ����

وعن بعد بالنسبة إلى الوحدات  سداسيا ����

) 10(يتم في أجل أقصاه عشرة االختيارية و

  .أيام قبل بداية كل سداسي

  أنظمة االمتحانات

يقوم تدرج الطالب وارتقاؤه في مختلف الشهادات  •

الوطنية للماجستير على تقييم الوحدات التعليمية 

 .والتصديق عليها واكتسابها النهائي

متحانات الخاصة بكل تراعى في ضبط أنظمة اال •

المبادئ البيداغوجية العامة  شهادة وطنية للماجستير

للتعليم العالي والمتعلقة خاصة بالربط والتكامل 

تعليمية المتحصل فيها على واالحتفاظ بالوحدات ال

بين دورتي النهائيين  العددينبأفضل واالنتفاع  المعدل

 .االمتحان

 التنظيم العام لالمتحانات -أ

على نظام  تقييم في الشهادات الوطنية للماجستيريقوم ال •

المراقبة المستمرة واالمتحانات مزدوج يجمع بين 

النهائية السداسية مع دورة واحدة للتدارك، مع اعتماد 

العتماد النسب المنصوص عليها بالمذكرة اإلطارية 

االمتحانات أعداد بين  على مستوى اإلجازة" أمد"

  .المستمرة المراقبةأعداد النهائية و

  قواعد االرتقاء  - ب

  .سنويا واالرتقاءيكون التقييم سداسيا  •

يحصل الطالب على التصديق في الوحدات التعليمية  •

يرتقي إلى السنة للسنة األولى من شهادات الماجستير و

 : الثانية

على  10بالحصول على عدد يساوي أو يفوق  ����

في كل الوحدات التعليمية للسنة الجامعية  20

  ية، المعن

أو بالحصول على معدل سنوي يساوي أو  ����

بالربط والتكامل بين جميع  20على  10يفوق 

 .التعليمية للسنة الجامعية المعنية الوحدات

الذي يحصل على تسند شهادة الماجستير للطالب  •

رصيدا وذلك مهما كان عدد  120التصديق في 

 :يق كما يلي ويتم التصد. األرصدة المكتسبة نهائيا

لى المعدل في وحدات السنة ع الحصول �

 ،األولى

 10يساوي أو يفوق معدل الحصول على  �

 في السداسي األول من السنة الثانية 20على 

سواء بالحصول على عدد يساوي أو يفوق 

في كل وحدة من وحداته أو  20على  10

 ،أعدادهابالربط والتكامل بين 

أو مذكرة البحث رسالة النجاح في مناقشة  �

ني النهائي أو النشاط التطبيقي التربص المه

  .المؤطر

 لوطنية للماجستير وبطاقة األعدادإضافة إلى الشهادة ا •

تسلم مؤسسات التعليم العالي والبحث ملحقا لهذه 

الشهادة للطالب الذي أنهى تخصصا معينا وتحصل 

وينص ملحق الشهادة على . على األرصدة المناسبة له

 .عدد األرصدة المكتسبة نهائيا

 

  صوصيات شهادة املاجستريخ
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 الماجستير المهني

  أهداف الماجستير المهني وآفاقه -أ

تمكين  علىالشهادة الوطنية للماجستير المهني  تقوم •

الطالب من تكوين تطبيقي ممهنن يعمق المكتسبات 

التي يحصل عليها على مستوى اإلجازة التطبيقية أو 

 األساسية، 

الضرورية لمهنة  يسمح باكتساب المهارات والمعارف •

 .عينة أو مجموعة متناسقة من المهنم
 

  التسجيل في الماجستير المهني  - ب

شهادة الماجستير المهني  الترشح للتسجيل فييسمح ب •

 :  على للمتفوقين من الحاصلين

الشهادة الوطنية لإلجازة التطبيقية في المسالك  ����

 .المهني المعنية بشهادة الماجستير

جازة األساسية في المسالك الشهادة الوطنية لإل ����

وفي حدود  المهني المعنية بشهادة الماجستير

بالمائة من طاقة االستيعاب المحددة  10أقصاها 

ويتعين . المعنية المهنيماجستير الفي شهادة 

على عميد المؤسسة أو مديرها إعالم الجامعة 

ذات النظر والوزارة بعدد الطلبة المعنيين 

خالل أسبوع من  ينونسبتهم من مجموع المسجل

 . تاريخ التسجيل

شهادة تختم تكوينا عاليا تدوم الدراسة فيه أكثر  ����

 .سنوات بعد الباكالوريا) 03(من ثالث 

معترف " أمد"شهادة أجنبية مندرجة في  ����

بمعادلتها لمستوى الشهادة الوطنية لإلجازة على 

 .األقل

  الهيكلة البيداغوجية للماجستير المهني -ج

 المهنيبالشهادة الوطنية للماجستير يشتمل التكوين  •

  :على ما يلي 

المشتركة بين  للدروس يخصصان سداسيين ����

 مختلف مسالك الماجستير المهني المعني وتتعلق

تعميق االختصاص والتدريب على مناهج ب

  .البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

يخصص لتدقيق التخصص واحد سداسي  ����

  .المهني الذي يتابعه الطالب

تربص نهاية "إلنجاز خصص ي يسداس ����

مذكرة في عداد وإ" دراسات الماجستير المهني

" مشروع مهني"إنجاز الغرض ومناقشتها، أو 

مخطط "أو " ومحاكاتها دراسة حالة"مؤطر أو 

مرتبطة بالتخصص أو " أعمال إلحداث مؤسسة

 .بالقطاع المهني المعني

المواظبة على مختلف دروس الوحدات التعليمية  •

. ة التطبيقية المرتبطة بها والتربصات إجباريةواألنشط

طرق مراقبة المواظبة وكذلك عدد الغيابات  وتحدد

ب الجاري بها العمل في طبقا للتراتي المسموح بها

 .تنظيم الحياة الجامعية

  التصديق على الماجستير المهني -د

تسند الشهادة الوطنية للماجستير المهني للطالب الذي  •

 :يةأنهى السنة الثان

من  10عدد يساوي أو يفوق وتحصل على  ����

للسداسي األول في كل الوحدات التعليمية  20

 ، من السنة الثانية

 10معدل عام يساوي أو يفوق على  تحصلأو  ����

للسداسي في الوحدات التعليمية المكونة  20من 

ماد الربط مع اعت السنة الثانيةاألول من 

 ،والتكامل

بتربص نهاية "وناقش بنجاح المذكرة الخاصة  ����

ما يقوم مقامه أو " دراسات الماجستير المهني

بمعدل يساوي أو  من أنشطة التكوين التطبيقي

وال يعتمد الربط والتكامل . 20من  10يفوق 

بين نتائج مناقشة المذكرة المعنية من جهة، 

وبقية الوحدات التعليمية المكونة للسنة الثانية 

 .من جهة أخرى

مديرها الترخيص لمناقشة يمنح عميد المؤسسة أو  •

أو " تربص نهاية دراسات الماجستير المهني"مذكرة 

للطلبة الناجحين " المشروع المهني"أو " دراسة حالة"
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في امتحانات السنة األولى والمتحصلين على معدل 

في الوحدات  20من  10عام يساوي أو يفوق 

التعليمية المكونة للسداسي الثالث أو بالربط والتكامل 

جميع الوحدات التعليمية المكونة للسداسي المعني،  بين

بعد اإلطالع على تقرير إيجابي يعده المشرف على 

المذكرة المعنية، وبعد موافقة لجنة شهادة الماجستير 

 . المهني

نسخ ورقية ) 06(على المترشح أن يقوم بإيداع ست  •

مذكرة المعنية ونسخة إلكترونية منها بعد من ال

من لجنة الماجستير المهني اقشتها على منالمصادقة 

المحدد تاريخ ال قبل أسابيع) 03(في أجل أقصاه ثالثة 

 .لمناقشةل

تتم مناقشة مذكرة تربص نهاية دراسات الماجستير  •

أعضاء ) 03(ثة المهني علنا أمام لجنة متكونة من ثال

 : على النحو التالي

رئيس من المدرسين الجامعيين المؤهلين  ����

رات تربص نهاية دراسات لإلشراف على مذك

 .الماجستير المهني

  على مذكرة التربص، الجامعي المشرف  ����

اإلدارة أو المؤسسة أو ب المشرف المهني ����

 .العمومية أو الخاصة المعنيةالمنشأة 

تنص الشهادة الوطنية للماجستير المهني الممنوحة  •

 :ما يلي للطالب على 

  مجال التكوين والمادة والتخصص،  -

لمتحصل عليه في السداسيات الثالثة األولى المعدل ا -

  للتكوين، 

  عدد األرصدة المكتسبة نهائيا،  -

المالحظة التي تسند للطالب عند مناقشة مذكرة  -

أو ما يقوم " المهني نهاية دراسات الماجستيرتربص "

 .مقامه من أنشطة التكوين التطبيقي

 يمكن للطلبة الذين لم ينجزوا تربصاتهم أو الذين لم •

نهاية دراسات الماجستير تربص يناقشوا بنجاح مذكرة 

أو ما يقوم مقامه من أنشطة التكوين التطبيقي المهني 

لمدة أن ينتفعوا لهذا الغرض بتمديد في فترة دراستهم 

 .أشهر غير قابلة للتجديد) 6(ستة  أقصاها

في صورة عدم الحصول على الشهادة الوطنية  •

كتسب نهائيا كل للماجستير المهني فإن الطالب ي

بمعدل ها الوحدات التعليمية التي تم التصديق علي

 .20من  10يساوي أو يفوق 

تسلم مؤسسات التعليم العالي والبحث إلى الطالب الذي  •

أنهى تخصصا معينا وتحصل على األرصدة المناسبة 

 لشهادة الوطنية للماجستير المهني وبطاقة أعدادله ا

   .وملحقا للشهادة المعنية

  ماجستير البحث 

أهداف الشهادة الوطنية لماجستير البحث  -أ

 وآفاقها

 :تهدف الشهادة الوطنية لماجستير البحث إلى  •

تعميق المعارف العلمية للطالب وتطوير  ����

في التخصصات المرتبطة بالمجال  مهاراته

التكويني المعني وغيرها من مجاالت التكوين 

 .األخرى

لب وتمتين تطوير ملكات االنفتاح لدى الطا ����

 .ثقافته العلمية

إعداد الطالب لمواصلة الدراسات العليا على  ����

 .مستوى الشهادة الوطنية للدكتوراه

 لبحثاشهادة ماجستير  الترشح للتسجيل فييسمح ب •

 : محرزين علىللمتفوقين من ال

ك الشهادة الوطنية لإلجازة األساسية في المسال ����

 .المعنية بشهادة ماجستير البحث

وطنية لإلجازة التطبيقية في المسالك الشهادة ال ����

وفي حدود  ،المعنية بشهادة ماجستير البحث

المحددة بالمائة من طاقة االستيعاب  10أقصاها 

ويتعين على  .في شهادة ماجستير البحث المعنية

عميد المؤسسة أو مديرها إعالم الجامعة ذات 

النظر والوزارة بعدد الطلبة المعنيين ونسبتهم 

خالل أسبوع من تاريخ  لمسجلينمن مجموع ا

 .التسجيل

) 03(شهادة تدوم الدراسة فيها أكثر من ثالث  ����

 .سنوات بعد الباكالوريا
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شهادة أجنبية معترف بمعادلتها لمستوى  ����

 .الشهادة الوطنية لإلجازة األساسية على األقل

الهيكلة البيداغوجية للشهادة الوطنية  - ب

 لماجستير البحث

دة الوطنية لماجستير البحث يشتمل التكوين بالشها •

  :على

 للدروس تخصص ةمتتالي اتسداسي ثالث ����

المتعلقة بتعميق االختصاص ومناهج البحث 

   .والتوثيق العلمي والبحث والتدريب البيداغوجي

ماجستير مخصص إلعداد رسالة واحد  سداسي ����

  .البحث

تنظم دروس السداسيات الثالثة األولى في إطار  •

واختيارية تتخذ شكل ندوات وحدات تعليمية إجبارية 

ودروس نظرية وأشغال مسيرة ودروس مندمجة 

وأشغال تطبيقية وميدانية وورشات وعروض وأعمال 

كما يمكن أن يشمل التكوين تربصا في إطار . شخصية

مشروع تدريبي على البحث بأحد هياكل البحث 

رات اباإلدأو تربصات ) مركز أو مخبر أو وحدة(

لعمومية أو الخاصة عند ا والمؤسسات والمنشآت

 .االقتضاء

يمنح الترخيص في التسجيل إلعداد رسالة ماجستير  •

البحث بعد النجاح في االختبارات المتعلقة بالسداسيات 

موافقة مدرس مؤهل  الثالثة األولى والحصول على

ويتم إعداد الرسالة . لإلشراف على رسائل البحث

  .المذكورة خالل السداسي الرابع

تتم يقع اختياره و محددة البحث بموضوع تتعلق رسال •

 .من قبل لجنة شهادة ماجستير البحث المصادقة عليه

 .وإعدادها ومناقشتها الرسالة تسجيلويتم 

  .صفحة 60ال تتجاوز رسالة البحث  •

التصديق على الشهادة الوطنية لماجستير  -ج

  البحث

 :تسند الشهادة الوطنية لماجستير البحث للطالب الذي  •

لسنة األولى وتحصل على معدل عام أنهى ا ����

في الوحدات  20على  10يساوي أو يفوق 

التعليمية المكونة لتخصصه أو بالربط والتكامل 

بين جميع الوحدات التعليمية للسنة الجامعية 

 .المعنية

 10تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق  ����

في الوحدات التعليمية المكونة  20على 

ط والتكامل بين جميع للسداسي الثالث، أو بالرب

 .الوحدات التعليمية المكونة للسداسي المعني

ناقش بنجاح رسالة بحث لنيل الشهادة الوطنية  ����

  .لماجستير البحث

يسجل موضوع رسالة ماجستير البحث المصادق عليه  •

من قبل لجنة الشهادة المعنية بفهرس إلكتروني يوضع 

وتوضع . والجامعة المعنية للغرض في المؤسسة

بفهرس مركزي على والجامعة نات المؤسسة بيا

مستوى الوزارة يمكن للمدرسين والباحثين اإلطالع 

 .عليه

الترخيص لمناقشة  مديرهاأو المؤسسة  عميديمنح  •

 امتحاناترسالة ماجستير البحث للطلبة الناجحين في 

والمتحصلين على معدل عام يساوي أو السنة األولى 

عليمية المكونة في الوحدات الت 20على  10يفوق 

للسداسي الثالث أو بالربط والتكامل بين جميع 

الوحدات التعليمية المكونة للسداسي المعني، بعد 

اإلطالع على تقرير إيجابي يعده المدرس المشرف 

على الرسالة المعنية، وبعد موافقة لجنة شهادة 

 . ماجستير البحث

نسخ ورقية ) 06(على المترشح أن يقوم بإيداع ست  •

الرسالة المصادق على مناقشتها ونسخة إلكترونية من 

 .من تاريخ المناقشة أسابيع) 03(ثالثة منها قبل 

رئيس لجنة لجنة شهادة ماجستير البحث يعين رئيس  •

المناقشة من بين األعضاء الذين لهم رتبة أستاذ تعليم 

عال أو أستاذ محاضر باستثناء المشرف على الرسالة 

رأي لجنة شهادة ماجستير المعنية، وذلك بعد أخذ 

وتتخذ لجنة المناقشة قراراتها بأغلبية . البحث

 .األصوات

ة تتم المناقشة علنا أمام لجنة مناقشة متكونة من ثالث •
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من نهم يعيت ويتم. أعضاء من بينهم األستاذ المشرف

بعد أخذ رأي لجنة شهادة ماجستير البحث رئيس 

لإلشراف  من بين المدرسين المؤهلين المذكورةلجنة ال

 .على رسائل ماجستير البحث

تسند الشهادة الوطنية لماجستير البحث لكل طالب  •

وذلك مهما  رصيدا 120تحصل على التصديق في 

  .كان عدد األرصدة المكتسبة نهائيا

رسالة ماجستير البحث يمكن للطلبة الذين لم ينجزوا  •

أو لم تكلل مناقشتها بالنجاح أن ينتفعوا لهذا في اآلجال 

مدة لغرض بتمديد في فترة دراستهم في حدود ا

 .أشهر غير قابلة للتجديد) 6(ستة أقصاها 

في صورة عدم الحصول على الشهادة الوطنية  •

لماجستير البحث فإن الطالب يكتسب نهائيا كل 

الوحدات التعليمية التي تم التصديق عليها بمعدل 

 .20على  10يساوي أو يفوق 

ي والبحث إلى الطالب الذي تسلم مؤسسات التعليم العال •

أنهى تخصصا معينا وتحصل على األرصدة المناسبة 

له الشهادة الوطنية لماجستير البحث وبطاقة أعداد 

  .وملحقا للشهادة المعنية

  إجراءات انتقالية

  

 إجراءات انتقالية عامة

يتواصل تطبيق التراتيب الجاري بها العمل حاليا على  •

" أمد"السابقة إلرساء نظام الطلبة المسجلين بالشهادات 

إلى حدود تخرجهم وفي جميع الحاالت في أجل أقصاه 

طبقا لمقتضيات  2012-2011موفى السنة الجامعية 

 .2008لسنة  19من القانون عدد  56الفصل 

يتواصل طيلة الفترة االنتقالية لتعميم شهادات  •

، إسناد " أمد"الماجستير الجديدة والمندرجة في نظام 

الوطنية المعمول بها حاليا وخاصة منها  الشهادات

الشهادة الوطنية للماجستير والشهادة الوطنية 

للماجستير المهني والشهادات الوطنية الخصوصية 

الشهادة الوطنية (لبعض المؤسسات أو االختصاصات 

للفن والحرف والشهادة الوطنية لمصمم والشهادة 

 ...).الوطنية للسمعي البصري والسينما

الجامعات التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي تتولى  •

والبحث الراجعة لها بالنظر قصد وضع جداول تتيح 

الشهادات الحالية مع الوحدات  وحدات ومواد تنظير

 ".أمد"التعليمية لشهادات الماجستير في نظام 

المندرجة في  رصدة المالئمة للوحدات والموادتسند األ •

تناسبها أو تعادلها أو  شهادات النظام الحالي إذا توفر

 ".أمد"تناظرها مع الوحدات التعليمية لشهادات 

عند غياب التناسب المشار إليه أعاله يحتفظ الطالب  •

بأعداده السابقة ويتم تنزيلها وتثمينها في إطار وحدات 

 .أو عناصر تعليمية بعد مصادقة رئيس الجامعة

" أمد"الشهادة الوطنية للماجستير في نظام 

ات الوطنية األخرى في النظام والشهاد

  القديم

" أمد"الشهادة الوطنية للماجستير في نظام  -أ

  والشهادات الوطنية لألستاذية

يواصل الطلبة المسجلون في الشهادة الوطنية لألستاذية  •

تكوينهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل إلى حدود 

تخرجهم وفي جميع الحاالت في أجل أقصاه موفى 

طبقا لمقتضيات الفصل  2012-2011امعية السنة الج

من  42والفصل  2008لسنة  19من القانون عدد  56

 .2008لسنة  3123األمر عدد 

يمكن تخيير الطلبة المسجلين بالسنة الثالثة من  •

بين  2009/2010األستاذية خالل السنة الجامعية 

مواصلة التكوين في الشهادة المعنية أو إدماجهم في 

بيقية أو األساسية القريبة من تخصصهم اإلجازات التط

طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في الغرض 

 ". أمد"بخصوص تنظير المكتسبات في شهادات 

بالنسبة إلى الطلبة الراسبين في السنة الرابعة من  •

، يمكن  2012-2011األستاذية في السنة الجامعية 

 :اتخاذ اإلجراءات التالية 
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ة بالجامعة نفسها أو تجميعهم في مؤسسة واحد ����

في جامعة أخرى أو تأمين التكوين عن بعد 

 .بالتنسيق مع جامعة تونس االفتراضية

السماح لهم بالتسجيل في االمتحانات في  ����

السنوات الموالية الجتياز االختبارات في 

الوحدات والمواد التي لم يحصلوا فيها على 

 .المعدل إلى حدود تخرجهم

ساسية بعد تنظير إسناد شهادة اإلجازة األ ����

المكتسبات المتحصل عليها في السنوات الثالثة 

األولى من األستاذية، ومكتسبات سنة الرسوب، 

والخضوع لتكوين تكميلي عند االقتضاء 

الستكمال المعارف والكفاءات التي تقتضيها 

 ".أمد"شهادات 

تنظيم دورة امتحانات استثنائية لفائدتهم في  ����

د الطلبة المعنيين كان عد إذاالسنة المعنية 

 .محدودا

" أمد"لماجستير في نظام الشهادة الوطنية ل - ب

الوطنية  للماجستير والشهادة الوطنية والشهادة

  للماجستير المهني في النظام القديم

يواصل الطلبة المسجلون في شهادات الماجستير  •

وشهادات الماجستير المهني في النظام القديم تكوينهم 

اري بها العمل إلى حدود تخرجهم طبقا للتراتيب الج

والحصول على الشهادة الوطنية المعنية في أجل 

 .2012-2011أقصاه موفى السنة الجامعية 

يتم بصفة تدريجية تعويض شهادات الماجستير  •

وشهادات الماجستير المهني في النظام القديم بشهادات 

 ".أمد"لماجستير المندرجة في نظام ا
 


