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 2020  /26/11اجتماع تنسيقي موسع ليوم محضر 

 
الجامعية                السنة  إنهاء  تقييم  إطار  للسنة    2019/2020في  الجامعي  للدخول  املالئم  واالستعداد  والتحضير 

الخميس  2020/2021الجامعية   يوم  عقد  موسع    26/11/2020،  تنسيقيا  والعلمية    للهيئاتاجتماعا  اإلدارية 

بقاعة   ورئيس    املناقشاتوالبيداغوجية  العميد  نواب  السادة  وبحضور  العميد  السيد  ترأسه  واآلثار  التاريخ  بقسم 

 الشعب.  ئولي املجلس العلمي ورؤساء اللجان العلمية ورؤساء األقسام ومس

إنهاء السنة الجامعية الحالية في اآلجال  الخاصة ب   البيداغوجيةاملتابعة    على ضرورة    أكد السيد العميد   حيث         

السنة الجامعية الجديدة في أحسن الظروف، وهذا ال    العلمي ملباشرةمن طرف وزارة التعليم العالي والبحث    املحددة 

الكلية ألقسام  الدراسية  والتخصصات  املستويات  بكل  الخاصة  للمداوالت  الكلي  باإلنهاء  إال  عملية  يتسنى  وكذا   ،

إن اجتماعية وعلوم  )علوم  املشتركين  بالجذعين  الخاصة  للتخصصات  التوجيه  التوجيه   عملية  إلى  إضافة  سانية( 

 .19املختلفة  في األقسام في ظل اإلجراءات املتعلقة بوباء كوفيد

النقا  -          فتح  بمختل  شبعد  الخاص  املطروحة  املوسع  البيداغوجية  القضايا  إلى  ف  املجتمعون  األعضاء  توصل 

 القرارات التالية: 

القريبين من    للطلبة  اإلنقاذواعتماد  الشعب والتخصصات باإلشراف على املداوالت النهائية،  ي  لئو مسالسادة  يكلف   -1

 : النجاح وفق األتي

   .يعتبر ناجح 20/ 09 يساوي  كل طالب تحصل على معدل سنوي ،ملستويات لجميع ابالنسبة  -أوال
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للسنوات    --ثانيا في  دين  بسبب  راسب  طالب  كل  ماستر  والثانية  ليسانس  الثالثة  ملستويات  يجب  املاضيةبالنسبة   ،

 (120/ 1()ماستر3/180)ليسانس تسوية وضعيته ليصبح عدد ا أرصدة  املحصل عليها 

يجب على فريق  ناجح بتأخير و   يعتبر   80بالنسبة ملستوى الثانية ليسانس كل طالب يحصل على مجموع أرصدة    --ثالثا

 .90التكوين تعديل ا أرصدة لتصبح 

األولى ماستر كل طالب يحصل على مجموع أرصدة    -رابعا   بتأخير ويجب    40بالنسبة ملستوى  ناجح  على فريق  يعتبر 

 . 45تصبحالتكوين تعديل األرصدة ل

، وذلك بانجاز مهمة توزيع املقاييس على األساتذة  2020/2021مباشرة تنفيذ رزنامة الدخول الجامعي الجديد -2

الظروف  وتحسيسهم أحسن  في  الدخول  عملية  إلنجاح  التجند  بضرورة  اآلن  انجاز     من  تنظيم  وكيفية 

الخط،   عبر  الثانوية(  املواد  األساسية/  )املواد  الوقاملحاضرات  اإلجراءات  وباء وفق  ملجابهة  بها  املعمول  ائية 

 .19 كورونا

 ضرورة مراعاة الرتب العلمية والتخصص في عملية إسناد املقاييس.   -3

 ضرورة مراجعة الحجم الساعي لألستاذ، مادام أنه يقدم دروسه عبر الخط.   -4

رزنامة تنظم عملية    ووضع الناجحين واملعيدين،    للطلبةاملطلوب من رؤساء األقسام تحضير شهادات التسجيل   -5

 استقبال الطلبة مراعاة للظروف الوبائية. 

 ال يمكن إدراج اسم الطالب في الفوج ما لم يستكمل إجراءات التسجيل البيداغوجي كاملة.  -6

الجذعين   -7 مقاييس  إسناد  إنسانية(  املشتركيضرورة  اجتماعية/علوم  )علوم  األستاذية  ن  صنف  ذوي  لألساتذة 

 )أستاذ/أستاذ محاضر(.

 

 السيد نائب العميد للدراسات 

 واملسائل املرتبطة بالطلبة


