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 جامعة عبد الحميد بن باديس المكلف بالبيداغوجيار ــمدي نائب إلـــــــــــــى السيد

 

األولى المنعقدة على مستوى األقسام بالمعهدملخص محاضر اللجان البيداغوجية   

 
 سيدي 

 

من  27يس في يوم الخم بالمعهدعلى مستوى األقسام  األولى البيداغوجيةاللجان  اتبعد عقد إجتماع

 قسامشهر اكتوبر لسنة ألفين واثنان وعشرون على الساعة الحادية عشر صباحا اجتمع رؤساء األ

 مع جميع األساتذة و تم مناقشة جدول األعمال المتمثل في : 

 .2022/2023وسم الجامعي متابعة و سير العملية البيداغوجية للسداسي األول للم .1

 إدراج الدروس في المنصة . .2

 تعيين رؤساء اللجان البيداغوجية للدفعات التابعة للقسم . .3
 مناقشة البرنامج المقترح من طرف الجامعة.   .4

 . TD/TPمستوى إنجاز الدروس و مواظبة الطلبة  .5

 متفرقات.  .6

 ساماألق العملية البيداغوجية لجميع الدفعات لكل من خالل متابعة و سيرو عليه 

على سيرورة البرامج  األساتذةفقد أجمع كل  2022/2023للسنة الجامعية 

معة الجا إدارةالمعتمد من طرف  لخطة العملالبيداغوجية لكل الدفعات و ذلك طبقا 

 في بداية الموسم الجامعي.

للجان البيداغوجية حسب كل قسم فإن سير الدروس و كذا ومن خالل تدخل ا

 بالشكلالموجهة قد تمت  األعمالو حجم المحاضرات و      حضور الطلبة 

و بناءا على البرنامج المتبع في التدريس  المطلوب استنادا لمخطط رئاسة الجامعة
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كما  تطبيقية، وكذا نسبة التقدم في إنجاز الدروس في كل المقاييس نظرية كانت أو 

 للسير الحسن للعملية التدريسية.تسخير جميع الوسائل المادية و البشرية  أنه تم

لتدريس المنصة الرقمية في عملية االدروس في إدراج  ضرورةكما تم االتفاق على 

ت راحاوهذا من خالل عرض كل االقت  ةوكذا تقويم الطلبة بمختلف الطرق المعتمد

ملية الع والنماذج التي توفرها المنصة لألستاذ والطالب على حد سواء بغية تطوير

رق الط التدريسية وفق المتطلبات الحالية، هذا من جهة ومن جهة أخرى لتبيان كل

 لكيفية استخدام المنصة في كل مراحل التعلم عن بعد.  

 

 

 

                                                                                                                                                                

 تبالدراساالمدير المساعد المكلف 

                                                                                                                                                                                 

 و العالقات المرتبطة بالطلبة
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