
 

 

 

 

 محضر اجتماع اللجنة البيداغوجية للتنسيق و التكوين

 

الحقوق و العلوم السياسيةالميدان:  

 الشعبة:الحقوق

اإلداري القانونالتخصص:  

  األولى ماستر المستوى:السنة

 رقم الدورة  التاريخ  الدورة 

 عادية  استثنائية 

 x 32-50-2022  

 

 

 

06 

 

 

بعث من قبل مضى ي وثق و ي  ي   .المحضر 23/10/2021المؤرخة في   2021جم/      //001تنبيه : طبقا للتعليمة رقم:

أيام من انعقاد االجتماع . 07فريق ميدان التكوين في أجل أقصاه رئيس القسم /مسؤول   

 جدول األعمال 

 تقيم نسبة التقدم  في الدروس الخاصة بالسداسي الثاني.  -1

 . 2022-2021ول تقييم المداوالت الخاصة بالسداسي األ   -2

 متفرقات. -3
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 تقدم سير الدروس: -1

الوحدة 

 التعليمية 

عدد  المعامل/الديون بداية التدريس 

حصص 

 المحاضرات 

عدد 

حصص 

األعمال 

 الموجهة

عدد حصص 

العمال 

 التطبيقية  

نسبة 

التقدم في 

 الدروس 

عدد اللجان 

التنسيقية 

 البيداغوجية 

عدد 

اللجان 

التنسيقية 

 المقترحة

عدد 

اللجان 

 المنجزة 

 مالحظات 

 01 / 2022-03-06 ساسيةاأل

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / بالمئة100 / /

 01 / 2022-03-06 المنهجية

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / بالمئة100 / /

 01 / 2022-03-06 االستكشافية

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / بالمئة100 / /

 01 / 2022-03-06 األفقية

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / بالمئة100 / /

  قدم  في الدروس الخاصة بالسداسي الثاني .تقيم نسبة الت -1

حيث تم اإلشارة إلى  2022-2021أوال تم التطرق إلى نسب التقدم في الدروس خاصة بالسداسي الرابع للموسوم الجامعي 

ماستر تخصص القانون  األولي بالنسبة للسنة   2022-03-06أنه قد تم استئناف الدروس كما كان مبرمجا لها بداية من 

 بالمئة. 100،و قد تم االنتهاء من البرنامج الخاص الذي تم برمجته بالنسبة للسداسي الثاني بنسبة  اإلداري

 

 .2022-2021رزنامة امتحانات السداسي الثاني  ثانيا:

ا بالنسبة للمواد الممتحن فيه 2022-2021 ثانيتم التطرق  في هذه النقطة إلى الرزنامة الخاصة بامتحانات السداسي ال

، أما بالنسبة لالمتحانات االستدراكية فقد تمت 2022-06- 16غاية إلى 2022-06-12بصفة حضورية ابتداء من تاريخ 

  .2022جون  30الى غاية26برمجتها ابتداء من 

 متفرقات ثالثا:

 الشيء يذكر  

 

                                                                                                  رئيس اللجنة البيداغوجية                                   

 رئيس القسم

 



 

 

 

 

 محضر اجتماع اللجنة البيداغوجية للتنسيق و التكوين

 

الحقوق و العلوم السياسيةالميدان:  

 الشعبة:الحقوق

الجنائي و العلوم الجنائيةالقانون التخصص:  

  األولى ماستر المستوى:السنة

 رقم الدورة  التاريخ  الدورة 

 عادية  استثنائية 

 x 32-50-2022  

 

 

 

06 

 

 

بعث من قبل مضى ي وثق و ي  ي   .المحضر 23/10/2021المؤرخة في   2021جم/      //001للتعليمة رقم: تنبيه : طبقا

أيام من انعقاد االجتماع . 07فريق ميدان التكوين في أجل أقصاه رئيس القسم /مسؤول   

 جدول األعمال 

 تقيم نسبة التقدم  في الدروس الخاصة بالسداسي الثاني.  -1

 . 2022-2021لخاصة بالسداسي األول تقييم المداوالت ا   -2

 متفرقات. -3
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 محضر اجتماع اللجنة البيداغوجية للتنسيق و التكوين

 

الحقوق و العلوم السياسيةالميدان:  

 الشعبة:الحقوق

الدولي العام القانونالتخصص:  

  األولى ماستر المستوى:السنة

 رقم الدورة  التاريخ  الدورة 

 عادية  استثنائية 

 x 23-50-2022  

 

 

 

06 

 

 

بعث من قبل مضى ي وثق و ي  ي   .المحضر 23/10/2021المؤرخة في   2021جم/      //001:تنبيه : طبقا للتعليمة رقم

أيام من انعقاد االجتماع . 07فريق ميدان التكوين في أجل أقصاه رئيس القسم /مسؤول   

 جدول األعمال 

 تقيم نسبة التقدم  في الدروس الخاصة بالسداسي الثاني.  -1

 . 2022-2021ي األول تقييم المداوالت الخاصة بالسداس   -2

 متفرقات. -3
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 تقدم سير الدروس: -1

الوحدة 

 التعليمية 

عدد  المعامل/الديون بداية التدريس 

حصص 

 المحاضرات 

عدد 

حصص 

األعمال 

 الموجهة

عدد حصص 

العمال 

 التطبيقية  

نسبة 

التقدم في 

 الدروس 

عدد اللجان 

التنسيقية 

 البيداغوجية 

عدد 

اللجان 

التنسيقية 

 المقترحة

عدد 

اللجان 

 المنجزة 

 مالحظات 

 01 / 2022-03-06 ساسيةاأل

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / بالمئة100 / /

 01 / 2022-03-06 المنهجية

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / بالمئة100 / /

 01 / 2022-03-06 االستكشافية

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / بالمئة100 / /

 01 / 2022-03-06 األفقية

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / بالمئة100 / /

  تقدم  في الدروس الخاصة بالسداسي الثاني .تقيم نسبة ال -1

حيث تم اإلشارة إلى  2022-2021أوال تم التطرق إلى نسب التقدم في الدروس خاصة بالسداسي الرابع للموسوم الجامعي 

األولي ماستر تخصص القانون  بالنسبة للسنة   2022-03-06أنه قد تم استئناف الدروس كما كان مبرمجا لها بداية من 

 بالمئة. 100،و قد تم االنتهاء من البرنامج الخاص الذي تم برمجته بالنسبة للسداسي الثاني بنسبة  دولي العامال

 

 .2022-2021رزنامة امتحانات السداسي الثاني  ثانيا:

فيها  بالنسبة للمواد الممتحن 2022-2021تم التطرق  في هذه النقطة إلى الرزنامة الخاصة بامتحانات السداسي الثاني  

، أما بالنسبة لالمتحانات االستدراكية فقد تمت 2022-06- 16إلى غاية 2022-06-12بصفة حضورية ابتداء من تاريخ 

 . 2022ن اجو 30الى غاية26برمجتها ابتداء من 

 

 متفرقات ثالثا:

 الشيء يذكر  

 

 

 

 

 

 

 رئيس القسم          

 



 

 

 

 

 محضر اجتماع اللجنة البيداغوجية للتنسيق و التكوين

 

الحقوق و العلوم السياسيةالميدان:  

 الشعبة:الحقوق

الطبيالقانون التخصص:  

  األولى ماستر المستوى:السنة

 رقم الدورة  التاريخ  الدورة 

 عادية  استثنائية 

 x 23-50-2022  

 

 

 

06 

 

 

بعث من قبل مضى ي وثق و ي  ي   .المحضر 23/10/2021المؤرخة في   2021/      /جم/001تنبيه : طبقا للتعليمة رقم:

أيام من انعقاد االجتماع . 07فريق ميدان التكوين في أجل أقصاه رئيس القسم /مسؤول   

 جدول األعمال 

 تقيم نسبة التقدم  في الدروس الخاصة بالسداسي الثاني.  -1

 . 2022-2021 تقييم المداوالت الخاصة بالسداسي األول   -2

 متفرقات. -3
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 تقدم سير الدروس: -1

الوحدة 

 التعليمية 

عدد  المعامل/الديون بداية التدريس 

حصص 

 المحاضرات 

عدد 

حصص 

األعمال 

 الموجهة

عدد حصص 

العمال 

 التطبيقية  

نسبة 

التقدم في 

 الدروس 

عدد اللجان 

التنسيقية 

 البيداغوجية 

عدد 

اللجان 

التنسيقية 

 المقترحة

عدد 

اللجان 

 المنجزة 

 مالحظات 

 01 / 2022-03-06 ساسيةاأل

 أسبوعيا

 الشيء 04 / / بالمئة100 / //

 01 / 2022-03-06 المنهجية

 أسبوعيا

 الشيء 04 / / بالمئة100 / /

 01 / 2022-03-06 االستكشافية

 أسبوعيا

 الشيء 04 / / بالمئة100 / /

  تقيم نسبة التقدم  في الدروس الخاصة بالسداسي الثاني . -1

حيث تم اإلشارة إلى  2022-2021ى نسب التقدم في الدروس خاصة بالسداسي الرابع للموسوم الجامعي أوال تم التطرق إل

األولي ماستر تخصص القانون  بالنسبة للسنة   2022-03-06أنه قد تم استئناف الدروس كما كان مبرمجا لها بداية من 

 بالمئة. 100،و قد تم االنتهاء من البرنامج الخاص الذي تم برمجته بالنسبة للسداسي الثاني بنسبة  الطبي

 

 .2022-2021رزنامة امتحانات السداسي الثاني  ثانيا:

بالنسبة للمواد الممتحن فيها  2022-2021تم التطرق  في هذه النقطة إلى الرزنامة الخاصة بامتحانات السداسي الثاني  

، أما بالنسبة لالمتحانات االستدراكية فقد تمت 2022-06- 16إلى غاية 2022-06-12حضورية ابتداء من تاريخ  بصفة

 . 2022ن اجو 30الى غاية26برمجتها ابتداء من 

 

 متفرقات ثالثا:

 الشيء يذكر  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 محضر اجتماع اللجنة البيداغوجية للتنسيق و التكوين

 

 الميدان:الحقوق و العلوم السياسية

 الشعبة:الحقوق

العامالتخصص:القانون   

الثالثة ليسانس المستوى:السنة  

 رقم الدورة  التاريخ  الدورة 

 عادية  استثنائية 

 x 23-50-2022  

 

 

 

06 

 

 

.المحضر يُمضى يُوثق و يُبعث من قبل  23/10/2021المؤرخة في   2021م/      /ج/001تنبيه : طبقا للتعليمة رقم:

أيام من انعقاد االجتماع . 07رئيس القسم /مسؤول فريق ميدان التكوين في أجل أقصاه   

 جدول األعمال 

 تقيم نسبة التقدم  في الدروس الخاصة بالسداسي الثاني.  -1

 . 2022-2021ول تقييم المداوالت الخاصة بالسداسي األ   -2

 متفرقات. -3
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 تقدم سير الدروس: -1

الوحدة 

 التعليمية 

عدد  المعامل/الديون بداية التدريس 

حصص 

 المحاضرات 

عدد 

حصص 

األعمال 

 الموجهة

عدد حصص 

العمال 

 التطبيقية  

نسبة 

التقدم في 

 الدروس 

عدد اللجان 

التنسيقية 

 البيداغوجية 

عدد 

اللجان 

التنسيقية 

 المقترحة

عدد 

اللجان 

 المنجزة 

 مالحظات 

 01 / 2022-02-20 ساسيةاأل

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / بالمئة100 / /

 01 / 2022-02-20 المنهجية

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / / / /

 01 / 2022-02-20 االستكشافية

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / / / /

 01 / 2022-02-20 األفقية

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / / / /

  السداسي الثاني .تقيم نسبة التقدم  في الدروس الخاصة ب -1

حيث تم اإلشارة إلى  2022-2021أوال تم التطرق إلى نسب التقدم في الدروس خاصة بالسداسي الرابع للموسوم الجامعي 

الثالثة ليسانس تخصص قانون عام  بالنسبة للسنة  2022-02-20أنه قد تم استئناف الدروس كما كان مبرمجا لها بداية من 

 بالمئة. 100،و قد تم االنتهاء من البرنامج الخاص الذي تم برمجته بالنسبة للسداسي الثاني بنسبة 

 

 .2022-2021 الثانيرزنامة امتحانات السداسي  ثانيا:

للمواد الممتحن فيها  بالنسبة 2022-2021 الثانيتم التطرق  في هذه النقطة إلى الرزنامة الخاصة بامتحانات السداسي 

  .2022-06-08الى غاية  2022-06-05ضورية ابتداء من تاريخ بصفة ح

 

 

 متفرقات ثالثا:

 الشيء يذكر  

 

                                                     



 

 

 

 

 محضر اجتماع اللجنة البيداغوجية للتنسيق و التكوين

 

الحقوق و العلوم السياسيةالميدان:  

 الشعبة:الحقوق

االداري القانونالتخصص:  

  ماستر الثانية المستوى:السنة

 رقم الدورة  التاريخ  الدورة 

 عادية  استثنائية 

 x 24-50-2022  

 

 

 

60  

 

 

بعث من قبل مضى ي وثق و ي  ي   .المحضر 23/10/2021المؤرخة في   2021جم/      //001تنبيه : طبقا للتعليمة رقم:

أيام من انعقاد االجتماع . 07فريق ميدان التكوين في أجل أقصاه رئيس القسم /مسؤول   

 جدول األعمال 

 تقيم نسبة التقدم  في الدروس الخاصة بالسداسي الثاني.  -1

 . 2022-2021ول تقييم المداوالت الخاصة بالسداسي األ   -2

 متفرقات. -3
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 تقدم سير الدروس: -1

الوحدة 

 التعليمية 

عدد  المعامل/الديون بداية التدريس 

حصص 

 المحاضرات 

عدد 

حصص 

األعمال 

 الموجهة

عدد حصص 

العمال 

 التطبيقية  

نسبة 

التقدم في 

 الدروس 

عدد اللجان 

التنسيقية 

 البيداغوجية 

عدد 

اللجان 

التنسيقية 

 المقترحة

عدد 

اللجان 

 المنجزة 

 مالحظات 

 01 / 2022-03-06 ألساسيةا

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / بالمئة100 / /

 01 / 2022-03-06 المنهجية

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / / / /

 01 / 2022-03-06 االستكشافية

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / / / /

 01 / 2022-03-06 األفقية

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / / / /

  بالسداسي الثاني .تقيم نسبة التقدم  في الدروس الخاصة  -1

حيث تم اإلشارة إلى  2022-2021بالسداسي الرابع للموسوم الجامعي أوال تم التطرق إلى نسب التقدم في الدروس خاصة 

بالنسبة للسنة الثانية ماستر تخصص القانون   2022-03-06أنه قد تم استئناف الدروس كما كان مبرمجا لها بداية من 

ر المرفق العام ،و قد تم االنتهاء من البرنامج الخاص الذي تم برمجته بالنسبة للسداسي الثاني اإلداري في مادة آليات تسي

 بالمئة. 100بنسبة 

 

 .2022-2021رزنامة امتحانات السداسي الرابع  ثانيا:

آليات تسير بالنسبة لملتقى  2022-2021الرزنامة الخاصة بامتحانات السداسي الرابع تم التطرق  في هذه النقطة إلى 

المرفق العام و الذي تم إجراءه عن بعد من خالل منصة التدريس عن بعد عبر موقع المودل الخاص بكلية الحقوق و العلوم 

 .2022جوان  02إلى  01السياسية و الذي تم برمجته  عن بعد و تقيمه في إطار دورة عادة خالل الفترة من 

 

 2022-2021.امتحانات السداسي الرابع 2022-2021لتخرج للسنة الجامعية الخاصة بمناقشة مذكرات ا رزنامةال ثانيا:

 

فقد تمت  2022-2021بالنسبة لهذه النقطة و الخاصة بفترة مناقشة مذكرات التخرج لنيل شهادة الماستر للسنة الجامعية 

جوان إلى  04الفترة الممتدة من برمجتها طبقا لما هو وارد في مراسلة السيد نائب مدير الجامعة المكلف بالبيداغوجيا في 

 .2022جويلية  05غاية 

 

 متفرقات ثالثا:

 الشيء يذكر  

 

  

                                                                            رئيس اللجنة البيداغوجية                                                          

 



 

 

 

 

 محضر اجتماع اللجنة البيداغوجية للتنسيق و التكوين

 

الحقوق و العلوم السياسيةالميدان:  

 الشعبة:الحقوق

الجنائي و العلوم الجنائيةالقانون التخصص:  

  ماستر الثانية المستوى:السنة

 رقم الدورة  التاريخ  الدورة 

 عادية  استثنائية 

 x 24-50-2022  

 

 

 

06 

 

 

بعث من قبل مضى ي وثق و ي  ي   .المحضر 23/10/2021المؤرخة في   2021جم/      //001ا للتعليمة رقم:تنبيه : طبق

أيام من انعقاد االجتماع . 07فريق ميدان التكوين في أجل أقصاه رئيس القسم /مسؤول   

 جدول األعمال 

 تقيم نسبة التقدم  في الدروس الخاصة بالسداسي الثاني.  -1

 . 2022-2021الخاصة بالسداسي األول تقييم المداوالت    -2

 متفرقات. -3
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 تقدم سير الدروس: -1

الوحدة 

 التعليمية 

عدد  المعامل/الديون بداية التدريس 

حصص 

 المحاضرات 

عدد 

حصص 

األعمال 

 الموجهة

عدد حصص 

العمال 

 التطبيقية  

نسبة 

التقدم في 

 الدروس 

عدد اللجان 

التنسيقية 

 البيداغوجية 

عدد 

اللجان 

التنسيقية 

 المقترحة

عدد 

اللجان 

 المنجزة 

 مالحظات 

 01 / 2022-03-06 ألساسيةا

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / بالمئة100 / /

 01 / 2022-03-06 المنهجية

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / / / /

 01 / 2022-03-06 االستكشافية

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / / / /

 01 / 2022-03-06 األفقية

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / / / /

  بالسداسي الثاني .تقيم نسبة التقدم  في الدروس الخاصة  -1

حيث تم اإلشارة إلى  2022-2021أوال تم التطرق إلى نسب التقدم في الدروس خاصة بالسداسي الرابع للموسوم الجامعي 

القانون  بالنسبة للسنة الثانية ماستر تخصص    2022-03-06أنه قد تم استئناف الدروس كما كان مبرمجا لها بداية من 

،و قد تم االنتهاء من البرنامج الخاص الذي تم  الملتقى ضمانات المحاكمة العادلة  في مادة ية الجنائي و العلوم الجنائ

 بالمئة. 100برمجته بالنسبة للسداسي الثاني بنسبة 

 

 .2022-2021رزنامة امتحانات السداسي الرابع  ثانيا:

ضمانات بالنسبة لملتقى  2022-2021تم التطرق  في هذه النقطة إلى الرزنامة الخاصة بامتحانات السداسي الرابع 

و الذي تم إجراءه عن بعد من خالل منصة التدريس عن بعد عبر موقع المودل الخاص بكلية الحقوق و  المحاكمة العادلة 

 .2022جوان  02إلى  01ه في إطار دورة عادة خالل الفترة من العلوم السياسية و الذي تم برمجته  عن بعد و تقيم

 

 2022-2021.امتحانات السداسي الرابع 2022-2021رزنامة الخاصة بمناقشة مذكرات التخرج للسنة الجامعية ال ثانيا:

 

فقد تمت  2022-2021بالنسبة لهذه النقطة و الخاصة بفترة مناقشة مذكرات التخرج لنيل شهادة الماستر للسنة الجامعية 

جوان إلى  04برمجتها طبقا لما هو وارد في مراسلة السيد نائب مدير الجامعة المكلف بالبيداغوجيا في الفترة الممتدة من 

 .2022جويلية  05غاية 

 

 متفرقات ثالثا:

 الشيء يذكر  

 

 

 

                                                                                  رئيس اللجنة البيداغوجية                                                    

 



 

 

 

 

 محضر اجتماع اللجنة البيداغوجية للتنسيق و التكوين

 

الحقوق و العلوم السياسيةالميدان:  

 الشعبة:الحقوق

الدولي العام القانونالتخصص:  

  ماسترالثانية  المستوى:السنة

 رقم الدورة  التاريخ  الدورة 

 عادية  استثنائية 

 x 24-50-2022  

 

 

 

06 

 

 

بعث من قبل مضى ي وثق و ي  ي   .المحضر 23/10/2021المؤرخة في   2021جم/      //001م:تنبيه : طبقا للتعليمة رق

أيام من انعقاد االجتماع . 07فريق ميدان التكوين في أجل أقصاه رئيس القسم /مسؤول   

 جدول األعمال 

 تقيم نسبة التقدم  في الدروس الخاصة بالسداسي الثاني.  -1

 . 2022-2021سي األول تقييم المداوالت الخاصة بالسدا   -2

 متفرقات. -3
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 تقدم سير الدروس: -1

الوحدة 

 التعليمية 

عدد  المعامل/الديون بداية التدريس 

حصص 

 المحاضرات 

عدد 

حصص 

األعمال 

 الموجهة

عدد حصص 

العمال 

 التطبيقية  

نسبة 

التقدم في 

 الدروس 

عدد اللجان 

التنسيقية 

 البيداغوجية 

عدد 

اللجان 

التنسيقية 

 المقترحة

عدد 

اللجان 

 المنجزة 

 مالحظات 

 01 / 2022-03-06 ألساسيةا

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / بالمئة100 / /

 01 / 2022-03-06 المنهجية

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / / / /

 01 / 2022-03-06 االستكشافية

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / / / /

 01 / 2022-03-06 األفقية

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / / / /

  بالسداسي الثاني .تقيم نسبة التقدم  في الدروس الخاصة  -1

حيث تم اإلشارة إلى  2022-2021أوال تم التطرق إلى نسب التقدم في الدروس خاصة بالسداسي الرابع للموسوم الجامعي 

 بالنسبة للسنة الثانية ماستر تخصص القانون   2022-03-06أنه قد تم استئناف الدروس كما كان مبرمجا لها بداية من 

،و قد تم االنتهاء من البرنامج الخاص الذي تم برمجته تقى قانون اللجوء السياسي و اإلنساني في مادة مل الدولي العام 

 بالمئة. 100بالنسبة للسداسي الثاني بنسبة 

 

 .2022-2021رزنامة امتحانات السداسي الرابع  ثانيا:

قانون اللجوء  بالنسبة لملتقى 2022-2021تم التطرق  في هذه النقطة إلى الرزنامة الخاصة بامتحانات السداسي الرابع 

و الذي تم إجراءه عن بعد من خالل منصة التدريس عن بعد عبر موقع المودل الخاص بكلية الحقوق  السياسي و اإلنساني

 .2022جوان  02إلى  01و تقيمه في إطار دورة عادة خالل الفترة من  و العلوم السياسية و الذي تم برمجته  عن بعد

 

 2022-2021.امتحانات السداسي الرابع 2022-2021رزنامة الخاصة بمناقشة مذكرات التخرج للسنة الجامعية ال ثانيا:

 

فقد تمت  2022-2021ية بالنسبة لهذه النقطة و الخاصة بفترة مناقشة مذكرات التخرج لنيل شهادة الماستر للسنة الجامع

جوان إلى  04برمجتها طبقا لما هو وارد في مراسلة السيد نائب مدير الجامعة المكلف بالبيداغوجيا في الفترة الممتدة من 

 .2022جويلية  05غاية 

 

 متفرقات ثالثا:

 الشيء يذكر  

 

 

            

 

 



 

 

 

 

 محضر اجتماع اللجنة البيداغوجية للتنسيق و التكوين

 

الحقوق و العلوم السياسيةالميدان:  

 الشعبة:الحقوق

الطبيالقانون التخصص:  

  ماستر الثانية المستوى:السنة

 رقم الدورة  التاريخ  الدورة 

 عادية  استثنائية 

 x 24-50-2022  

 

 

 

06 

 

 

بعث من قبل مضى ي وثق و ي  ي   .المحضر 23/10/2021المؤرخة في   2021م/      /ج/001تنبيه : طبقا للتعليمة رقم:

أيام من انعقاد االجتماع . 07فريق ميدان التكوين في أجل أقصاه رئيس القسم /مسؤول   

 جدول األعمال 

 تقيم نسبة التقدم  في الدروس الخاصة بالسداسي الثاني.  -1

 . 2022-2021ل تقييم المداوالت الخاصة بالسداسي األو   -2

 متفرقات. -3
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 تقدم سير الدروس: -1

الوحدة 

 التعليمية 

عدد  المعامل/الديون بداية التدريس 

حصص 

 المحاضرات 

عدد 

حصص 

األعمال 

 الموجهة

عدد حصص 

العمال 

 التطبيقية  

نسبة 

التقدم في 

 الدروس 

عدد اللجان 

التنسيقية 

 البيداغوجية 

عدد 

اللجان 

التنسيقية 

 المقترحة

عدد 

اللجان 

 المنجزة 

 مالحظات 

 01 / 2022-03-06 ألساسيةا

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / بالمئة100 / /

 01 / 2022-03-06 المنهجية

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / / / /

 01 / 2022-03-06 االستكشافية

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / / / /

 01 / 2022-03-06 األفقية

 أسبوعيا

 الشيء 06 / / / / /

  بالسداسي الثاني .تقيم نسبة التقدم  في الدروس الخاصة  -1

حيث تم اإلشارة إلى  2022-2021أوال تم التطرق إلى نسب التقدم في الدروس خاصة بالسداسي الرابع للموسوم الجامعي 

القانون  بالنسبة للسنة الثانية ماستر تخصص    2022-03-06أنه قد تم استئناف الدروس كما كان مبرمجا لها بداية من 

،و قد تم االنتهاء من البرنامج الخاص الذي تم السياسة الصحية في الجزائر و التنمية المستدامة    ملتقى  الطبي في مادة 

 بالمئة. 100برمجته بالنسبة للسداسي الثاني بنسبة 

 

 .2022-2021رزنامة امتحانات السداسي الرابع  ثانيا:

السياسة   بالنسبة لملتقى  2022-2021تم التطرق  في هذه النقطة إلى الرزنامة الخاصة بامتحانات السداسي الرابع 

و الذي تم إجراءه عن بعد من خالل منصة التدريس عن بعد عبر موقع المودل الصحية في الجزائر و التنمية المستدامة، 

إلى  01تم برمجته  عن بعد و تقيمه في إطار دورة عادة خالل الفترة من الخاص بكلية الحقوق و العلوم السياسية و الذي 

 .2022جوان  02

 

 2022-2021.امتحانات السداسي الرابع 2022-2021رزنامة الخاصة بمناقشة مذكرات التخرج للسنة الجامعية ال ثانيا:

 

فقد تمت  2022-2021استر للسنة الجامعية بالنسبة لهذه النقطة و الخاصة بفترة مناقشة مذكرات التخرج لنيل شهادة الم

جوان إلى  04برمجتها طبقا لما هو وارد في مراسلة السيد نائب مدير الجامعة المكلف بالبيداغوجيا في الفترة الممتدة من 

 .2022جويلية  05غاية 

 

 متفرقات ثالثا:

 الشيء يذكر  

 

 

 

 

 

  


