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 مستغانم –جامعة عبد الحميد بن باديس 

 كلية العلوم الاجتماعية

 نيابة العماد للدراسات و املسائل املرتبطة بالطلبة

/.............200 

مع السيد نائب العميد  محضر اجتماع التنسيق البيداغوجي لرؤساء اللجان البيداغوجية

 للبيداغوجية

 

اجتمع السيد نائب  11و بداية من الساعة  ملحاضرات ،بقاعة ا 0200أكتوبر  02الثالثاء في يوم 

قائمة الحضور مرفقة  –العميد للبيداغوجية مع السيدات و السادة رؤساء اللجان البيداغوجية للكلية 

 :و ذلك للتداول في جدول ألاعمال –باملحضر 

 0202/0200نهاية املوسم الجامعي تقييم  -

 0200/0202تقييم الدخول الجامعي للسنة الجامعية -

 0200/0202عرض و مناقشة مخطط عمل الجامعة  -

املرتبطة بمهام اللجان  990/200عرض التعديالت و التغييرات التي حملها القرار الوزاري رقم  -

 البيداغوجية و تنظيم التعليم

 طلبة الديون آليات تسيير و التحكم في تكوين و تقييم  -

 عرض ارضيات ورشات اصالح التكوين -

 (نقطة تم اضافتها من قبل الحضور ) دمواد التعليم عن بع تسيير و تقييم -

 .متفرقات -

، باسمه و نيابة عن العميد، وبعد تالوة جدول افتتح السيد نائب العميد الجلسة بالترحيب بالحضور 

لجدول ألاعمال، حيث تم إضافة نقطة تتعلق بتسيير و تقييم  ى ألاعمال، فتح املجال إلضافة نقاط أخر 

تدرس عن بعد من طرف ألاستاذ راجعي مصطفى رئيس اللجنة البيداغوجية للسنة الثانية علم  املواد التي

 .الاجتماع

  سير الجلسةحيثيات: 
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عرض السيد نائب العميد الصعوبات التي فيما يتعلق بتقييم نهاية السنة الجامعية الفارطة ،  -2 -

و املداوالت و مناقشة  التقييمتمت فيها مختلف النشاطات البيداغوجية، خاصة عمليات 

 الامتحانات، حيث برمجت الالتزاماتاملذكرات، حيث عملنا ضمن برنامج مكثف و متقارب 

خصوصية بعض الكليات  الاعتبارفي وقت متأخر و متقارب، لم يأخذ بعين  الاستدراكيةالنهائية و 

في منصة   لنقاطكل جمة في التقييم و صب امن حيث عدد الطلبة و الفضاءات، مما طرح مشا

خاصة  و عدم معالجة طعون الطلبة و إلادرجات خاصة طلبة الدين، حيث سجل  البر وغراس

و لحد الساعة نائب العميد أنه لحد الساعة تصل مصلحة التقييم طلبات تسوية وضعيات، 

حيث أن تقاعس الطلبة عن متابعة  ، 3و  ل 0مازالت بعض املداوالت مفتوحة ، خاصة املاستر 

ديم الطعون  و كذا عدم جدية بعض و نتائجهم و عدم وعيهم باملدة لقانونية املتاحة لتقمسارهم 

خاصة في مدة التصحيح و نشر النتائج و عدم الحضور  بمسؤولياتهم الاضطالعالزمالء في 

وفي هذا السياق تم التوصية بتوعية الطلبة بأهمية . للمداوالت التي أصبحت تتم بآلية مفرطة

 .الطعون  وكذا تقديم لالطالعاملدة القانونية  وبالتقيد بحدود ومنشورات الشعبةهم متابعة نتائج

إلادراج و معالجة الطعون ضمن لجنة املداوالت وفي  بإجراءاتو من جهة أخرى التزام الزمالء 

 .الفترة القانونية املحددة

نامة النشاطات و تقييما للدخول الجامعي الراهن ، قدم السيد نائب العميد عرضا عن رز  -0 -

املتعلقة بالدخول من تسجيل لحملة البكالوريا الجدد و إعادة تسجيل الطلبة و معالجة طلبات 

التحويل الداخلية و الخارجية و كذا طلبات إعادة إلادماج، حيث تم تقديم مختلف إلاحصائيات 

م إعادة تسجيل املرتبطة بهذه العملية متوقفا عند العدد املعتبر للطلبة و التخصصات ، حيث ت

د طلبة الكلية سيكون في حدود و بإضافة عدد طلبة حملة البكالوريا الجدد، فان عد طالب 0202

، اذ من املمكن أن يتغير هذا العدد ملا تكتمل عملية تسجيل طلبة التحويالت  طالبا 3332

 / .02حصة  2الخارجية ، خاصة املاستر 

اطات البيداغوجية املرتبطة بالدخول الجامعي، فإن رزنامة النش ورغم كثافةكما أشار الى أنه  -

الحاالت العالقة في فترة معقولة  واستدراك معالجةالدخول املبكر قد مكننا من ربح الوقت 

اعادة  ونهاية عمليةمن سبتمبر  21لقضايا أخرى، مثمنا بداية الدروس في  الالتفاتتمكننا من 

 من أكتوبر 22التسجيل في 

عرض السيد نائب العميد نسبة عجز الفضاءات في استعاب هذا العدد من الطلبة  السياق،و في ذات 

حيث مازلنا نعاني من مشكلة الترادف في استعمال الفضاءات و عدم برمجة بعض  التخصصات،و 
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و هكذا فإن الجدول التالي يوضح عدد الحصص املبرمجة ، دروس املواد خاصة في شعبة علم النفس، 

 . و أعمال موجهة 

أعمال / عدد الدروس املبرمجة  دروس/ عدد الحصص املبرمجة  امليدان

 موجهة

 514 222 فرع العلوم إلانسانية

فرع العلوم 

 إلاجتماعية

062 464 

 ساعة 2462/حصة 2252 ساعة 4.9.4/ح292 املجموع بالساعات

 

  

 ساعة 13.31         معدل الحجم الساعي لكل أستاذ 

 

فإننا  ،املوزعة على الفضاءات املتاحة( حصص 24)لحصص املبرمجة في اليوم وبالقياس الى عدد ا

حصة و بعجز على مستوى  29سجلنا عجزا في  برمجة الدروس على مستوى املدرجات يقدر ب 

حصة، تم استخدام الفائض على مستوى  242الحصص املبرمجة في قاعات ألاعمال املوجهة يقدر ب 

حصة في سد العجز في برمجة الدروس و كذا ألاعمال ( 2.)الكبير القاعات ألاربعة ذات الحجم 

و ألافقية عن بعد، مما سيطرح مشكلة تسييرها  الاستكشافيةاملوجهة ، كما اضطررنا الى برمجة املواد 

 .و كذا تقييمها

و  البيداغوجيةاتماما للنقطة السابقة، تم عرض مخطط عمل الجامعة ملختلف النشاطات  و-2-

، حيث تم توزيع املخطط و التركيز على ألاعمال و النشاطات التي تهم مباشرة اللجان ةالتنظيمي

 :و أهمها البيداغوجية،

 :البيداغوجيةالتنسيقية اللجان  الاجتماعاترزنامة * 

 (منه 01الى  0200أكتوبر 00)الاجتماع ألاول في الفترة املمتدة من 

 (0200ديسمبر  24الى  22)في الفترة املمتدة من : الاجتماع الثاني

 (29/20/0202الى  25/20/0202)في الفترة املمتدة من: الاجتماع التنسيقي الثالث 

 (26/22/0202الى  22/22/0202)في الفترة املمتدة من: الاجتماع التنسيقي الرابع
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 (04/24/0202الى  02/24/0202)في الفترة املمتدة من : الاجتماع التنسيقي الخامس

 (.26/21/0202الى  22/21/0202) دة منمن الفترة املمت: ادسالاجتماع الس

تنسيق بيداغوجي استثنائية، كلما دعت الحاجة الى ذلك، من ذلك  اجتماعاتهذا ويمكن عقد 

عن الدراسة ، بعد  املتخليينعلى سبيل املثال ال الحصر، عقد اجتماعات تنسيق لتحديد الطلبة 

جب ارسال القوائم وجوبا الى مديرية الخدمات الجامعية و رور الفترة املحددة قانونا ، حيث يم

استصدار مقررات التخلي و إلاقصاء من قبل مصلحة الدراسات، كما أن يجب اجراء اجتماعات 

 .تنسيق استثنائية وذلك للتقرير بشأن تسيير مسار طلبة الديون كما سيأتي في هذه النقطة الحقا

و ما يتبعها من نشاطات بيداغوجية  الاستدراكيةالنهائية و  حاناتالامتكما ، تمت إلاشارة الى رزنامة 

، و هكذا فإن املداوالتمشروطة بها، كعملية نشر النتائج و صب النقاط في منصة البروغراس و كذا 

 26النهائية للسداس ي ألاول و ما يتبعها وجوبا من عمليات ، بعد  الامتحاناتاملخطط يضع برمجة 

، حيث تم  01/21/0203الى غاية  22/21/0203 ما بينأي في الفترة املمتدة  أسبوعا من التدريس،

 .كتاريخ لبداية السداس ي الثاني 03/20/0203تحديد 

 23/21/0203الى غاية  02/22/0203النهائية للسداس ي الثاني، فستكون بداية من  الامتحاناتأما 

 .الى غاية نهاية جوان 01/24/0202مناقشة مذكرات التخرج أي من في هذه الفترة تبدأ عملية  و

، على أن  06/26/0202الى  21/26/0202من  إجرائهافقد تحدد تاريخ  الاستدراكية الامتحاناتأما 

  .26/21/0202الى  22/21/0202تكون املداوالت النهائية من 

وما حمله من تعديالت  990/200الوزاري رقم أما فيما يتعلق بالنقطة الرابعة و املرتبطة بالقرار  -5-

، فقد عرض السيد نائب العميد ، اهم التعديالت التي تهم اللجان  120و  122على القرارين الوزاريين 

من  باالنتقالتلك املتعلقة  للطالب خاصةالبيداغوجية و املرتبطة مباشرة بتسيير املسار البيداغوجي 

 .الخ... إلادماج و تعليق السنة مستوى آلخر و عمليات التسجيل و 

 ملحق بهذا املحضر سيرسل لرؤساء اللجان البيداغوجية، -

يتضمن القرار الوزاري و كذا مستخرج بأهم التعديالت باملقارنة مع القرارات الوزارية السابقة، من  

 .اعداد السيد نائب العميد للبيداغوجية

و تقييم طلبة الدين ، فإن نائب العميد أكد أن معظم اما فيما يتعلق بآليات تسيير مسار تكوين  -4-

الحاالت التي كانت تعيق البرمجة البيداغوجية و املداوالت خاصة في نهاية الطور ألاول و الثاني، كانت 

تتعلق بطلبة الديون للموسم الجامعي الحالي،  إحصائياتتتعلق بطلبة الديون، وفي هذا السياق قدم 
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ن بدين في من مجموع الطلبة  ، معظمهم مرتبطو /  12.03أي  الب ط 343اذ يقدر عددهم ب 

 . السنوات ألاولى

و أمام هذه الوضعية و حت ال تتكرر أخطاء تسيير هذا امللف، عرض نائب العميد آليات للتحكم 

من حيث خروج في هذه الوضعية، تقوم أوال على اشراك اللجان البيداغوجية في معالجة هذا امللف، 

تبليغ الطلبة بيداغوجية بقرار يبلغ للطلبة املعنيين عن طريق محضر، يتضمن القرار، بكل لجنة 

بإجبارية الحضور من عدمه في املادة املدين فيها، و كذا بنمط العمل الشخص ي الذي يتعين عليه 

زاري من القرار الو  11، و املادة 211  الوزاري من القرار  33القيام به لتقييمه و ذلك تطبيقا للمادة 

هذا من . ، و التي تعطي للطالب أحقية احتساب النتيجة ألافضل ، سواء الجديدة أم القديمة330

املعنيين و كذا املواد املعنية بالدين، و تعقد جلسة  جهة و من جهة أخرى ستنشر قوائم الطلبة 

 .تبليغ و اعالم لصالح هؤالء الطلبة و ذلك في أقرب وقت 

ات اصالح التكوين، فإن نائب العميد ، نبه الى انها من مخرجات اجتماعات أما فيما يتعلق بورش  -6-

التنسيق بين هيأة التدريس و السيد العميد وفريق التسيير، ويتوقع من هذه الورشات الخروج 

بتوصيات إجرائية من شانها الشوع في اصالح التكوين، و بعد عرض أرضية ورشة اصالح التكوين في 

كعينة، أبدى الحضور حماسا في املشاركة في هذه الورشات ، و قد اقترح  ركاملشتسنوات الجذع 

ألامر الذي  ترقية العمل في الورشات الى ملتقى أو يوم دراس ي حول البيداغوجية،بعض الحضور، 

 .عليها بغرض املساهمة في اثرائها لالطالعموافاتهم بهذه ألارضيات  وطلب الجميع .القى استحسانا

طة التي أضيفت لجدول ألاعمال و املتعلقة بآلية تسيير املواد التي تدرس عن بعد، فان أما النق -1-

و ألافقية جاء نتيجة لظروف موضوعية امالها  الاستكشافيةنائب العميد ذكر بأن قرار تدريس املواد 

بعد او منبها الى ان مسالة التدريس عن العجز املسجل في الفضاءات البيداغوجية كما أسلفنا الذكر، 

حضوريا انما تعود الى تقدير اللجنة البيداغوجية، و حملت تدخالت الحضور تساؤالت موضوعية 

دون ممارسة التدريس عن  فهناك مشكالت تقنية تحول حول آلية تسيير التدريس و كذا التقييم، 

ن، ال بعد، كما أن هناك مواد مثل اللغة الفرنسية، لها اساتذتها املختصين و هم أساتذة دائمو 

عن ذلك من مشكالت التقييم،  ما سيترتب، ناهيك عن .يجدون ما يدرسون بشكل حضوري

 فكيف تجري عملية تقييم هذه املواد؟

بحيث . يوم او شهر 24تبادليا، حصة حضورية في كل النقاش الى اقتراح أن يكون التدريس  وقد افض ى

 .وموضوعيسيؤدي ذلك الى تقييم حضوري 

 : والقراراتاملخرجات 
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 :هيفإن اهم النتائج التي يمكن رصدها  ألاعمال،حول النقاط جدول  والنقاش بعد التداول 

اللجان البيداغوجية بالنصوص  والسادة رؤساءأن يقوم السيد نائب العميد بتزويد السيدات  -

و مستخرج محضر الاجتماع التنسيقي للجنة  990/200القرار الوزاري  القانونية خاصة

 جامعة الذي تضمن قراءة في القرار باملقارنة مع القرارات السابقة البيداغوجية لل

 والتقييم لطلبةفي آلية التكوين  وذلك للبتأ ن تجتمع اللجان البيداغوجية بصفة استثنائية  -

 .النصوصوفق  الدين،

 .على ان يقوم السيد نائب العميد على ضوء هذه القرارات بتبليغ طلبة الدين في لقاء اعالمي

شكال  القانونية،وفق إلاجراءات  املتخليين وتسمية الطلبة بإحصاءقوم اللجان البيداغوجية ان ت -

حضور ألاعمال  بإجباريةوتذكيرهم العميد بتبليغ الطلبة  نائبالسيد  وأن يقوم، ومضمونا

 .في املحاضرات واملنهجية وبضرورة الحضور املوجهة في املواد ألاساسية 

 والسيد رئيسبالتنسيق مع السيد رئيس القسم  للماستر منهيية أن تجتمع اللجنة البيداغوج -

الطلبة املعاد تسجيلهم ال  وأن عددفي مصير هذا التخصص، خاصة  وذلك للبتالشعبة 

في وضعية بيداغوجية معلقة، لم يدرسوا لحد الساعة و لم يتم إعادة  وهم طلبة،  21يتعدى 

 .ألاسبوع على أن يتم هذا الاجتماع في خضم هذا .توجيهم

اللجان  والسادة رؤساءالعميد أرضيات اصالح التكوين الى السيدات  نائبأ يرسل السيد  -

صياغة هذه ألارضيات على  وتفكير في. الشعب والسادة رؤساءالبيداغوجية عن طريق السيدات 

 انها إشكالية يوم دراس ي حول البيداغوجية

رئيس لجنة بيداغوجية »مقررات استصدار اللجان البيداغوجية، ب وعمل رؤساءأن يثمن مجهود  -

وأن يعوضون ماديا كما جرت العادة في حدود إمكانيات الكلية املالية و أن تعطى لهم ألاولوية في " 

 .ترأس التخصصات، ويعود البت في هذا الى تقدير السيد عميد الكلية

 .من نفس اليوم 13رفعت الجلسة على الساعة 

 رش بغداد ليلى آمالألاستاذة حي:  مقررة الجلسة

 :نائب العميد

 .سماحي أحمد بوحجرة/ أ

 مرفقات املحضر:                                                                                                                          
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 الدعوة  -

 القائمة إلاسمية للحضور  -

 990/200القرار الوزاري رقم  -

ستخرج من محضر اجتماع املجلس البيداغوجي للجامعة و املتعلق بالتعديالت و التغييرات التي م -

 .990/200جاء بها القرار الوزاري 

 .صالح التكوين لطإطالع و إلاثراءأرضيات الورشات املقترحة إل  -

 03/12/0200يوم  حرر املحضر في

                                        

 

 

 

 

 


