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وتنفيذ خارطة طريق إنهاء السنة الجامعية ،2021/2020عقد يوم

الثالثاء 2021/05/25على الساعة  10.00صباحا بقاعة المناقشات بقسم التاريخ وعلم اآلثار،
اجتماعا موسعا للهيآت اإلدارية والعلمية والبيداغوجية العليا للكلية ،ترأسه السيد عميد الكلية،
وبحضور السادة نواب العميد ورئيس المجلس العلمي ورؤساء اللجان العلمية ورؤساء األقسام
ونوابهم للبيداغوجيا ومسئولي الشعب والتخصصات المختلفة.
بعد التذكير بالصعوبات البيداغوجية التي واجهت إدارة الكلية السنة الجامعية الماضية المتعلقة
بإنهاء السنة الجامعية ،2020/2019أكد السيد العميد على ضرورة المتابعة البيداغوجية الحثيثة
إلنهاء السنة الجامعية الحالية في اآلجال الزمنية المحددة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي ،وهذا الستقبال السنة الجامعية الجديدة في أحسن الظروف .وهذا ال يكون إال بتضافر الجهود
لإلنهاء الكلي للمداوالت الخاصة بكل المستويات والتخصصات الدراسية ألقسام الكلية للسداسيين األول
والثاني ،إضافة إلى تحديد مرحلة تقييم مذكرات الماستر في مرحلة واحدة إبتداءا من 2021/06/01
غلى غاية  ، 2021/07/10وذلك في ظل االحترام الكلي لإلجراءات الوقائية المتعلقة بوباء كورونا.
بعد فتح النقاش البيداغوجي الموسع بين الحضور ،توصل األعضاء إلى القرارات اإللزامية
التالية:
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 -1تطبيق األحكام الواردة في القرار الوزاري رقم 055بتاريخ  2021/01/21بشأن تسيير
السنة الجامعية .2021/2020
 -2تنفيذ رزنامة إنهاء السنة الجامعية الحالية.
 -3في ما يتعلق باألعمال الموجهة ،يجب على األساتذة المطبقين التزام معايير تقويم
موحدة ،وذلك باستقبال أعمال الطلبة إليكترونيا أو ورقية حسب ما تقتضيه الضرورة
االستثنائية ،واألستاذ المحاضر هو المسئول على المقياس بما فيها رصد العالمات في
البروقرس وتسليمها إلدارة القسم.
 -4المطلوب من السادة رؤساء األقسام إلزام األساتذة على وضع و تحيين الدروس
الموضوعة في المنصة الرقمية.
 -5ضرورة إنجاز برامج امتحانات السداسي الثاني في أقرب وقت ،حدد يوم األحد
القادم 2021/05/30كآخر أجل.
 -6بالنسبة لمذكرات تخرج الماستر ،قرر الحاضرون باإلجماع استنادا للمادة  8من القرار
 ،055اعتماد طريقة التقييم عن بعد وهذا نظرا للظروف االستثنائية الحالية والعدد الهائل
للطلبة المتخرجين في الكلية،
 -7إسناد متابعة التعديالت التي يبرزها األساتذة أعضاء لجنة التقييم على مذكرة الطالب إلى
رئيس لجنة التقييم.
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