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 :ثقدم شير الدروس -1

الوحدة 

 التعليمية 

عدد حصص  الديوو /املعامل بداية التدريض 

 املحاضرات 

عدد حصص 

ألاعمال 

 املوجهة

عدد حصص 

العمال 

 التطبيقية  

نصبة 

التقدم في 

 الدروس 

عدد اللجاو 

التنصيقية 

 البيداغوجية 

عدد 

اللجاو 

التنصيقية 

 املقترحة

عدد 

اللجاو 

 املنجزة 

 مالحظات 

ص حص03  أشبوعيا04 / 2021-10-20 ألاشاشية

لكل مادة 

 أشاشية

 الش يء 05 / / باملئة37 /

 الش يء 05 / / باملئة37 / /  أشبوعيا04 / 2021-10-20 املنهجية

 الش يء 05 / / باملئة45 / /  أشبوعيا01 / 2021-10-20 الاشتكشافية

 الش يء 05 / / باملئة45 / /  أشبوعيا01 / 2021-10-20 ألافقية

  .ثقيم نصبة التقدم  في الدروس الخاصة بالصداس ي الثاني  -1

         تم استئىاف الدزوس كما كان مبرمج بداًت مً-2021 بالسداس ي ألاول خاصتالأوال تم التطسق إلى وسب التقدم في الدزوس 

 . ألاولى ماستر تخصص القاهىن إلادازي باليسبت للسىت   06-03-2022

 و املىاد املدزست عً بعد ، أما وسبت التقدم في الدزوس خالل هرا السداس ي  فهي كما تم إلاشازة إليه في الجدول  الحضىزيت في املىاد

.  باملئت في املىاد الاستكشافيت و ألافقيت45 باملئت في املىاد ألاساسيت و 37أعاله و املقدزة ب  

 .2023-2022من الصنة الجامعيةالخاصة بالصداس ي ألاول ألاعباء البيداغوجية  تىشيع  :ثانيا

  تىشيع ألاعباء البيداغىجيت الخاصت باألساترة للسداس ي ألاول مً السىت الجامعيت تم التطسق  في هره الىقطت إلىفي هره الىقطت 

 و املتعلقت بالتىشيع البيداغىجي 2022-04-12 املؤزخت في 388 و في هرا الخصىص تمت مىاقشت مضمىن التعليمت زقم 2022-2023

 املحدد للحجم الساعي ألاسبىعي للتدزيس 2016-07-28 املؤزخ 929 مع التركير بأحكام القساز زقم 2023-2022للمىسم الجامعي 

. لألستاذ الباحث، و كرا الجدول املسفق به

:  بىاء على متقدم تمت مساعاة عمليت تىشيع ألاعباء البيداغىجيت على جملت مً الشسوط أهمها

 (ة)الباحث (ة)تخصص ألاستاذ*

 (ة)ألاقدميت و الخبرة البيداغىجيت لألستاذ*

و الشهادة املتحصل عليها   (ة)الستبت العلميت لألستاذ*

 الري 2016-07-28 املؤزخ في 929كما تم في هرا املىضىع أًضا مىاقشت الحجم الساعي لألستاذ و هرا باالحتكام ألحكام القساز زقم 

. ًحدد الحجم الساعي ألاسبىعي للتدزيس

أما بخصىص التىشيع الري تم اعتماده و املىافقت عليه في تىشيع ألاعباء البيداغىجيت سيتم عسضه الحقا على اللجىت البيداغىجيت 

. للقسم بغيت مىاقشته و املصادقت عليه

.  املىافقت:رأي الفريق البيداغوجي

 متفرقات :ثالثا

   الش يء ًركس

 

                   رئيض القصم                                                                   رئيض اللجنة البيداغوجية                                                
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 :ثقدم شير الدروس -1

الوحدة 

 التعليمية 

عدد حصص  الديوو /املعامل بداية التدريض 

 املحاضرات 

عدد حصص 

ألاعمال 

 املوجهة

عدد حصص 

العمال 

 التطبيقية  

نصبة 

التقدم في 

 الدروس 

عدد اللجاو 

التنصيقية 

 البيداغوجية 

عدد 

اللجاو 

التنصيقية 

 املقترحة

عدد 

اللجاو 

 املنجزة 

 مالحظات 

ص حص03  أشبوعيا04 / 2021-10-20 ألاشاشية

لكل مادة 

 أشاشية

 الش يء 05 / / باملئة37 /

 الش يء 05 / / باملئة37 / /  أشبوعيا04 / 2021-10-20 املنهجية

 الش يء 05 / / باملئة45 / /  أشبوعيا01 / 2021-10-20 الاشتكشافية

 الش يء 05 / / باملئة45 / /  أشبوعيا01 / 2021-10-20 ألافقية

  .ثقيم نصبة التقدم  في الدروس الخاصة بالصداس ي الثاني  -1

         تم استئىاف الدزوس كما كان مبرمج بداًت مً-2021 بالسداس ي ألاول خاصتالأوال تم التطسق إلى وسب التقدم في الدزوس 

 . ألاولى ماستر تخصص القاهىن الدولي العام باليسبت للسىت   06-03-2022

 و املىاد املدزست عً بعد ، أما وسبت التقدم في الدزوس خالل هرا السداس ي  فهي كما تم إلاشازة إليه في الجدول  الحضىزيت في املىاد

.  باملئت في املىاد الاستكشافيت و ألافقيت45 باملئت في املىاد ألاساسيت و 37أعاله و املقدزة ب 

 .2023-2022من الصنة الجامعيةالخاصة بالصداس ي ألاول ألاعباء البيداغوجية  تىشيع  :ثانيا

  تىشيع ألاعباء البيداغىجيت الخاصت باألساترة للسداس ي ألاول مً السىت الجامعيت تم التطسق  في هره الىقطت إلىفي هره الىقطت 

 و املتعلقت بالتىشيع البيداغىجي 2022-04-12 املؤزخت في 388 و في هرا الخصىص تمت مىاقشت مضمىن التعليمت زقم 2022-2023

 املحدد للحجم الساعي ألاسبىعي للتدزيس 2016-07-28 املؤزخ 929 مع التركير بأحكام القساز زقم 2023-2022للمىسم الجامعي 

. لألستاذ الباحث، و كرا الجدول املسفق به

:  بىاء على متقدم تمت مساعاة عمليت تىشيع ألاعباء البيداغىجيت على جملت مً الشسوط أهمها

 (ة)الباحث (ة)تخصص ألاستاذ*

 (ة)ألاقدميت و الخبرة البيداغىجيت لألستاذ*

و الشهادة املتحصل عليها   (ة)الستبت العلميت لألستاذ*

 الري 2016-07-28 املؤزخ في 929كما تم في هرا املىضىع أًضا مىاقشت الحجم الساعي لألستاذ و هرا باالحتكام ألحكام القساز زقم 

. ًحدد الحجم الساعي ألاسبىعي للتدزيس

أما بخصىص التىشيع الري تم اعتماده و املىافقت عليه في تىشيع ألاعباء البيداغىجيت سيتم عسضه الحقا على اللجىت البيداغىجيت 

. للقسم بغيت مىاقشته و املصادقت عليه

.  املىافقت:رأي الفريق البيداغوجي

متفرقات  :ثالثا

   الش يء ًركس

 

           رئيض القصم
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 :ثقدم شير الدروس -1

الوحدة 

 التعليمية 

عدد حصص  الديوو /املعامل بداية التدريض 

 املحاضرات 

عدد حصص 

ألاعمال 

 املوجهة

عدد حصص 

العمال 

 التطبيقية  

نصبة 

التقدم في 

 الدروس 

عدد اللجاو 

التنصيقية 

 البيداغوجية 

عدد 

اللجاو 

التنصيقية 

 املقترحة

عدد 

اللجاو 

 املنجزة 

 مالحظات 

ص حص03  أشبوعيا04 / 2021-10-20 ألاشاشية

لكل مادة 

 أشاشية

 الش يء 05 / / باملئة37 /

 الش يء 05 / / باملئة37 / /  أشبوعيا04 / 2021-10-20 املنهجية

 الش يء 05 / / باملئة45 / /  أشبوعيا01 / 2021-10-20 الاشتكشافية

 الش يء 05 / / باملئة45 / /  أشبوعيا01 / 2021-10-20 ألافقية

  .ثقيم نصبة التقدم  في الدروس الخاصة بالصداس ي الثاني  -1

         تم استئىاف الدزوس كما كان مبرمج بداًت مً-2021 بالسداس ي ألاول خاصتالأوال تم التطسق إلى وسب التقدم في الدزوس 

 . ألاولى ماستر تخصص القاهىن الطبي باليسبت للسىت   06-03-2022

 و املىاد املدزست عً بعد ، أما وسبت التقدم في الدزوس خالل هرا السداس ي  فهي كما تم إلاشازة إليه في الجدول  الحضىزيت في املىاد

.  باملئت في املىاد الاستكشافيت و ألافقيت45 باملئت في املىاد ألاساسيت و 35أعاله و املقدزة ب  

 .2023-2022من الصنة الجامعيةالخاصة بالصداس ي ألاول ألاعباء البيداغوجية  تىشيع  :ثانيا

  تىشيع ألاعباء البيداغىجيت الخاصت باألساترة للسداس ي ألاول مً السىت الجامعيت تم التطسق  في هره الىقطت إلىفي هره الىقطت 

 و املتعلقت بالتىشيع البيداغىجي 2022-04-12 املؤزخت في 388 و في هرا الخصىص تمت مىاقشت مضمىن التعليمت زقم 2022-2023

 املحدد للحجم الساعي ألاسبىعي للتدزيس 2016-07-28 املؤزخ 929 مع التركير بأحكام القساز زقم 2023-2022للمىسم الجامعي 

. لألستاذ الباحث، و كرا الجدول املسفق به

:  بىاء على متقدم تمت مساعاة عمليت تىشيع ألاعباء البيداغىجيت على جملت مً الشسوط أهمها

 (ة)الباحث (ة)تخصص ألاستاذ*

 (ة)ألاقدميت و الخبرة البيداغىجيت لألستاذ*

و الشهادة املتحصل عليها   (ة)الستبت العلميت لألستاذ*

 الري 2016-07-28 املؤزخ في 929كما تم في هرا املىضىع أًضا مىاقشت الحجم الساعي لألستاذ و هرا باالحتكام ألحكام القساز زقم 

. ًحدد الحجم الساعي ألاسبىعي للتدزيس

أما بخصىص التىشيع الري تم اعتماده و املىافقت عليه في تىشيع ألاعباء البيداغىجيت سيتم عسضه الحقا على اللجىت البيداغىجيت 

. للقسم بغيت مىاقشته و املصادقت عليه

.  املىافقت:رأي الفريق البيداغوجي

متفرقات  :ثالثا

   الش يء ًركس
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 :ثقدم صير الدروش -1

الوحدة 

 التعليمية 

عدد حصص  الديوو /املعامل بداية التدريط 

 املحاضرات 

عدد حصص 

ألاعمال 

 املوجهة

عدد حصص 

العمال 

 التطبيقية  

نضبة 

التقدم في 

 الدروش 

عدد اللجاو 

التنضيقية 

 البيداغوجية 

عدد 

اللجاو 

التنضيقية 

 املقترحة

عدد 

اللجاو 

 املنجسة 

 مالحظات 

حصص  03  أصبوعيا04 / 2021-10-20 ألاصاصية

لكل مادة 

  أصاصية 

 الش يء 05 / / باملئة35 /

 الش يء 05 / / باملئة35 / /  أصبوعيا04 / 2021-10-20 املنهجية

 الش يء 05 / / باملئة45 / /  أصبوعيا01 / 2021-10-20 الاصتكشافية

 الش يء 05 / / باملئة45 / /  أصبوعيا01 / 2021-10-20 ألافقية

  .ثقيم نضبة التقدم الدروش الخاصة بالضداس ي الثاني  -1

-02-20 تم استئناف الدزوس كما كان مبرمج بداًت من -2021 بالسداس ي ألاول خاصتالأوال تم التطسق إلى نسب التقدم في الدزوس 

  بالنسبت للسنت الثالثت ليسانس 2022

 و املىاد املدزست عن بعد ، أما نسبت التقدم في الدزوس خالل هرا السداس ي  فهي كما تم إلاشازة إليه في الجدول  الحضىزيت في املىاد

.  باملئت في املىاد الاستكشافيت و ألافقيت45 باملئت في املىاد ألاساسيت و 35أعاله و املقدزة ب  

 

 .2023-2022من الضنة الجامعيةالخاصة بالضداس ي ألاول ألاعباء البيداغوجية   ثوزيع :ثانيا

  تىشيع ألاعباء البيداغىجيت الخاصت باألساترة للسداس ي ألاول من السنت الجامعيت تم التطسق  في هره النقطت إلىفي هره النقطت 

 و املتعلقت بالتىشيع البيداغىجي 2022-04-12 املؤزخت في 388 و في هرا الخصىص تمت مناقشت مضمىن التعليمت زقم 2022-2023

 املحدد للحجم الساعي ألاسبىعي للتدزيس 2016-07-28 املؤزخ 929 مع التركير بأحكام القساز زقم 2023-2022للمىسم الجامعي 

. لألستاذ الباحث، و كرا الجدول املسفق به

:  بناء على متقدم تمت مساعاة عمليت تىشيع ألاعباء البيداغىجيت على جملت من الشسوط أهمها

 (ة)الباحث (ة)تخصص ألاستاذ*

 (ة)ألاقدميت و الخبرة البيداغىجيت لألستاذ*

و الشهادة املتحصل عليها   (ة)الستبت العلميت لألستاذ*

 الري 2016-07-28 املؤزخ في 929كما تم في هرا املىضىع أًضا مناقشت الحجم الساعي لألستاذ و هرا باالحتكام ألحكام القساز زقم 

. ًحدد الحجم الساعي ألاسبىعي للتدزيس

أما بخصىص التىشيع الري تم اعتماده و املىافقت عليه في تىشيع ألاعباء البيداغىجيت سيتم عسضه الحقا على اللجنت البيداغىجيت 

. للقسم بغيت مناقشته و املصادقت عليه

.  املىافقت:رأي الفريق البيداغوجي

متفرقات  :ثالثا

   الش يء ًركس

                   رئيط القضم                                                                   رئيط اللجنة البيداغوجية                                                
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 :ثقدم صير الدروش -1

الوحدة 

 التعليمية 

عدد حصص  الديوون/املعامل بداية التدريط 

 املحاضرات 

عدد حصص 

ألاعمال 

 املوجهة

عدد حصص 

العمال 

 التطبيقية  

نضبة 

التقدم في 

 الدروش 

عدد اللجاو 

التنضيقية 

 البيداغوجية 

عدد 

اللجاو 

التنضيقية 

 املقترحة

عدد 

اللجاو 

 املنجسة 

 مالحظات 

 الش يء 05 / / باملئة45 / ال يوجد  أصبوعيا01 / 2021-10-20 ألاصاصية

 الش يء 05 / / باملئة/ / ال يوجد  أصبوعيا01 / / املنهجية

 الش يء 05 / / باملئة/ / ال يوجد أصبوعيا01 / 2021-10-20 الاصتكشافية

 الش يء 05 / / باملئة/ / ال يوجد  أصبوعيا01 / / ألافقية

  .ثقيم نضبة التقدم الدروش الخاصة بالضداس ي الثاني  -1

  -03-06 تم استئىاف الدزوس كما كان مبرمج بداًت مً- 2021أوال تم التطسق إلى وسب التقدم في الدزوس الخاصت بالسداس ي ألاول 

،و باليسست لتقدم  العام في مادة ملتقى قاهىن اللجىء السناس ي و إلاوساويالدولي   باليسست للسىت اللاهنت ماسسر تتخص القاهىن  2022

 . باملئت 45الدزوس هي 

.ن2023-2022ألاعباء البيداغوجية  الخاصة بالضداس ي ألاول من الضنة الجامعية ثوزيع :ثانيا

في هره الىقطت تم التطسق  في هره الىقطت إلى  تىشيع ألاعساء السنداغىجنت الخاصت باألساترة للسداس ي ألاول مً السىت الجامعنت 

 و املتعلقت بالتىشيع السنداغىجي 2022-04-12 املؤزخت في 388 و في هرا الخخىص تمت مىاقشت مضمىن التعلنمت زقم 2022-2023

 املحدد للحجم الساعي ألاسسىعي للتدزيس 2016-07-28 املؤزخ 929 مع التركير بأحكام القساز زقم 2023-2022للمىسم الجامعي 

. لألستاذ الساحث، و كرا الجدول املسفق به

:  بىاء على متقدم تمت مساعاة عملنت تىشيع ألاعساء السنداغىجنت على جملت مً الشسوط أهمها

 (ة)الساحث (ة)تتخص ألاستاذ*

 (ة)ألاقدمنت و الخبرة السنداغىجنت لألستاذ*

و الشهادة املتحخل عليها   (ة)الستست العلمنت لألستاذ*

 الري 2016-07-28 املؤزخ في 929كما تم في هرا املىضىع أًضا مىاقشت الحجم الساعي لألستاذ و هرا باالحتكام ألحكام القساز زقم 

. ًحدد الحجم الساعي ألاسسىعي للتدزيس

أما بتخىص التىشيع الري تم اعتماده و املىافقت علنه في تىشيع ألاعساء السنداغىجنت سيتم عسضه الحقا على اللجىت السنداغىجنت 

. للقسم بغنت مىاقشته و املخادقت علنه

.  املىافقت:رأي الفريق البيداغوجي

متفرقات  :ثالثا

   الش يء ًركس
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 :ثقدم صير الدروش -1

الوحدة 

 التعليمية 

عدد حصص  الديوو /املعامل بداية التدريط 

 املحاضرات 

عدد حصص 

ألاعمال 

 املوجهة

عدد حصص 

العمال 

 التطبيقية  

نضبة 

التقدم في 

 الدروش 

عدد اللجاو 

التنضيقية 

 البيداغوجية 

عدد 

اللجاو 

التنضيقية 

 املقترحة

عدد 

اللجاو 

 املنجسة 

 مالحظات 

 الش يء 05 / / باملئة45 / ال يوجد  أصبوعيا01 / 2021-10-20 ألاصاصية

 الش يء 05 / / باملئة/ / ال يوجد  أصبوعيا01 / / املنهجية

 الش يء 05 / / باملئة/ / ال يوجد أصبوعيا01 / 2021-10-20 الاصتكشافية

 الش يء 05 / / باملئة/ / ال يوجد  أصبوعيا01 / / ألافقية

  .ثقيم نضبة التقدم الدروش الخاصة بالضداس ي الثاني  -1

-03-06  جم استئىاف الدزوس كما كان مبرمج بداًت مً-2021 بالسداس ي ألاول خاصتالأوال جم التطسق إلى وسب التقدم في الدزوس 

ضماهاث املحاكمت العادلت ، و باليسبت  ثاهيت ماستر جخصص القاهىن الجىائي و العلىم الجىائيت  في مادة ملتقىباليسبت للسىت ال2022

.  باملئت 45لتقدم الدزوس هي 

 .2023-2022من الضنة الجامعيةالخاصة بالضداس ي ألاول ألاعباء البيداغوجية   ثوزيع :ثانيا

  جىشيع ألاعباء البيداغىجيت الخاصت باألساجرة للسداس ي ألاول مً السىت الجامعيت جم التطسق  في هره الىقطت إلىفي هره الىقطت 

 و املتعلقت بالتىشيع البيداغىجي 2022-04-12 املؤزخت في 388 و في هرا الخصىص جمت مىاقشت مضمىن التعليمت زقم 2022-2023

 املحدد للحجم الساعي ألاسبىعي للتدزيس 2016-07-28 املؤزخ 929 مع التركير بأحكام القساز زقم 2023-2022للمىسم الجامعي 

. لألستاذ الباحث، و كرا الجدول املسفق به

:  بىاء على متقدم جمت مساعاة عمليت جىشيع ألاعباء البيداغىجيت على جملت مً الشسوط أهمها

 (ة)الباحث (ة)جخصص ألاستاذ*

 (ة)ألاقدميت و الخبرة البيداغىجيت لألستاذ*

و الشهادة املتحصل عليها   (ة)السجبت العلميت لألستاذ*

 الري 2016-07-28 املؤزخ في 929كما جم في هرا املىضىع أًضا مىاقشت الحجم الساعي لألستاذ و هرا باالحتكام ألحكام القساز زقم 

. ًحدد الحجم الساعي ألاسبىعي للتدزيس

أما بخصىص التىشيع الري جم اعتماده و املىافقت عليه في جىشيع ألاعباء البيداغىجيت سيتم عسضه الحقا على اللجىت البيداغىجيت 

. للقسم بغيت مىاقشته و املصادقت عليه

.  املىافقت:رأي الفريق البيداغوجي

متفرقات  :ثالثا

   الش يء ًركس

 

 

 

                                                                                      رئيط اللجنة البيداغوجية                                                
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 :ثقدم صير الدروش -1

الوحدة 

 التعليمية 

عدد حصص  الديوون/املعامل بداية التدريط 

 املحاضرات 

عدد حصص 

ألاعمال 

 املوجهة

عدد حصص 

العمال 

 التطبيقية  

نضبة 

التقدم في 

 الدروش 

عدد اللجاو 

التنضيقية 

 البيداغوجية 

عدد 

اللجاو 

التنضيقية 

 املقترحة

عدد 

اللجاو 

 املنجسة 

 مالحظات 

 الش يء 05 / / باملئة45 / ال يوجد  أصبوعيا01 / 2021-10-20 ألاصاصية

 الش يء 05 / / باملئة/ / ال يوجد  أصبوعيا01 / / املنهجية

 الش يء 05 / / باملئة/ / ال يوجد أصبوعيا01 / 2021-10-20 الاصتكشافية

 الش يء 05 / / باملئة/ / ال يوجد  أصبوعيا01 / / ألافقية

  .ثقيم نضبة التقدم الدروش الخاصة بالضداس ي الثاني  -1

-03-06  تم اطتئىاف الدزوض كما كان مبرمج بداًت مً- 2021أوال تم التطسق إلى وظب التقدم في الدزوض الخاصت بالظداس ي ألاول 

و باليظبت   ،الطبي في مادة ملتقى الظياطت الصحيت في الجصائس والتىميت املظتدامت باليظبت للظىت الثاهيت ماطتر تخصص القاهىن 2022

 . باملئت 45لتقدم الدزوض هي 

.ن2023-2022ألاعباء البيداغوجية  الخاصة بالضداس ي ألاول من الضنة الجامعية ثوزيع :ثانيا

في هره الىقطت تم التطسق  في هره الىقطت إلى  تىشيع ألاعباء البيداغىجيت الخاصت باألطاترة للظداس ي ألاول مً الظىت الجامعيت 

 و املتعلقت بالتىشيع البيداغىجي 2022-04-12 املؤزخت في 388 و في هرا الخصىص تمت مىاقشت مضمىن التعليمت زقم 2022-2023

 املحدد للحجم الظاعي ألاطبىعي للتدزيع 2016-07-28 املؤزخ 929 مع التركير بأحكام القساز زقم 2023-2022للمىطم الجامعي 

. لألطتاذ الباحث، و كرا الجدول املسفق به

:  بىاء على متقدم تمت مساعاة عمليت تىشيع ألاعباء البيداغىجيت على جملت مً الشسوط أهمها

 (ة)الباحث (ة)تخصص ألاطتاذ*

 (ة)ألاقدميت و الخبرة البيداغىجيت لألطتاذ*

و الشهادة املتحصل عليها   (ة)الستبت العلميت لألطتاذ*

 الري 2016-07-28 املؤزخ في 929كما تم في هرا املىضىع أًضا مىاقشت الحجم الظاعي لألطتاذ و هرا باالحتكام ألحكام القساز زقم 

. ًحدد الحجم الظاعي ألاطبىعي للتدزيع

أما بخصىص التىشيع الري تم اعتماده و املىافقت عليه في تىشيع ألاعباء البيداغىجيت طيتم عسضه الحقا على اللجىت البيداغىجيت 

 .للقظم بغيت مىاقشته و املصادقت عليه

 

.  املىافقت:رأي الفريق البيداغوجي

متفرقات  :ثالثا

   الش يء ًركس
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 :ثقدم صير الدروش -1

الوحدة 

 التعليمية 

عدد حصص  الديوو /املعامل بداية التدريط 

 املحاضرات 

عدد حصص 

ألاعمال 

 املوجهة

عدد حصص 

العمال 

 التطبيقية  

نضبة 

التقدم في 

 الدروش 

عدد اللجاو 

التنضيقية 

 البيداغوجية 

عدد 

اللجاو 

التنضيقية 

 املقترحة

عدد 

اللجاو 

 املنجسة 

 مالحظات 

 الش يء 05 / / باملئة45 / ال يوجد  أصبوعيا01 / 2021-10-20 ألاصاصية

 الش يء 05 / / باملئة/ / ال يوجد  أصبوعيا01 / / املنهجية

 الش يء 05 / / باملئة/ / ال يوجد أصبوعيا01 / 2021-10-20 الاصتكشافية

 الش يء 05 / / باملئة/ / ال يوجد  أصبوعيا01 / / ألافقية

  .ثقيم نضبة التقدم الدروش الخاصة بالضداس ي الثاني  -1

-03-06 جم اسخئىاف الدزوس كما كان مبرمج بداًت مً-2021 بالسداس ي ألاول خاصتالأوال جم الخطسق إلى وسب الخقدم في الدزوس 

 45 و باليسبت لخقدم الدزوس هي  ثاهيت ماستر جخصص القاهىن إلادازي في مادة ملخقى آلياث حسير املسفق العامباليسبت للسىت ال2022

. باملئت 

 .2023-2022من الضنة الجامعيةالخاصة بالضداس ي ألاول ألاعباء البيداغوجية   ثوزيع :ثانيا

  جىشيع ألاعباء البيداغىجيت الخاصت باألساجرة للسداس ي ألاول مً السىت الجامعيت جم الخطسق  في هره الىقطت إلىفي هره الىقطت 

 و املخعلقت بالخىشيع البيداغىجي 2022-04-12 املؤزخت في 388 و في هرا الخصىص جمت مىاقشت مضمىن الخعليمت زقم 2022-2023

 املحدد للحجم الساعي ألاسبىعي للخدزيس 2016-07-28 املؤزخ 929 مع الخركير بأحكام القساز زقم 2023-2022للمىسم الجامعي 

. لألسخاذ الباحث، و كرا الجدول املسفق به

:  بىاء على مخقدم جمت مساعاة عمليت جىشيع ألاعباء البيداغىجيت على جملت مً الشسوط أهمها

 (ة)الباحث (ة)جخصص ألاسخاذ*

 (ة)ألاقدميت و الخبرة البيداغىجيت لألسخاذ*

و الشهادة املخحصل عليها   (ة)السجبت العلميت لألسخاذ*

 الري 2016-07-28 املؤزخ في 929كما جم في هرا املىضىع أًضا مىاقشت الحجم الساعي لألسخاذ و هرا باالحخكام ألحكام القساز زقم 

. ًحدد الحجم الساعي ألاسبىعي للخدزيس

أما بخصىص الخىشيع الري جم اعخماده و املىافقت عليه في جىشيع ألاعباء البيداغىجيت سيخم عسضه الحقا على اللجىت البيداغىجيت 

. للقسم بغيت مىاقشخه و املصادقت عليه

 

.  املىافقت:رأي الفريق البيداغوجي

متفرقات  :ثالثا

   الش يء ًركس

 

  

                                                                                      رئيط اللجنة البيداغوجية                                                

 


