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 ع بيداغوجي عن بعد بتقنية التحاضر املرئي  مستخرج حمضر اجتما
تبعا للظرف االستثنائي الذي متر به البالد بصفة عامة واجلامعة اجلزائرية بصفة خاصة وحرصا على ضرورة ضمان السري         

بتاريخ السابع والعشرون ماي ويف متام الساعة العاشرة ليال اجتمعت اللجنة البيداغوجي واإلداري وفق الظروف احلالية فإنه 
اطات البدنية والرايضية ممثلة يف السيد رئيس القسم رفقة أعضاء فريق ميدان التكوين وذلك البيداغوجية لقسم علوم وتقنيات النش

 299 780 2402)حتت رقم إلكرتوين:  zoom من خالل تطبيق visioconférence عرب تقنية التحاضر عن بعد 
 :وذلك حبضور السادة(  السيد رئيس القسممسجل وموضع حتت تصرف رئيس اجللسة  

 .رئيس القسم-أ.أقزوح سليم
 .مسؤول فريق ميدان التكوين   -أ.بن سعيد حممود
 .مسؤول شعبة التكوين  -أ.مسعودي خالد
 .مسؤول ختصص التدريب الرايضي-أ.بن مسيشة العيد
 .مسؤول ختصص النشاط البدين الرايضي الرتبوي-أ.بن الدين كمال

 .استشارية لشغله منصب املدير املساعد ملا بعد التدرجكما متت دعوة األستاذ: العريب حممد بصفة  
 :متثل جدول األعمال فيما يلي

 .مناقشة اإلجراءات املتعلقة ابختتام السنة اجلامعية-
 وضعية الطلبة املقبلني على التخرج وكذا وضعية مذكرات التخرج وكيفيات مناقشتها-
 .إجراءات التكوين املتعلق ابلدكتوراه-

الرتحيب ابلسادة احلضور من طرف رئيس القسم متت مناقشة جدول األعمال بشكل تداويل دام مدة الساعة والنصف؛ وبعد 
حرص فيه األساتذة على ضرورة التكفل األمثل بوضعية السنة اجلامعية وميكانيزمات اختتامها وكذا مناقشة مذكرات التخرج 

. حيث قدم السادة املشاركون يف االجتماع عن بعد مقرتحاهتم اليت مل ختلو من وهناية املسار الدراسي لطلبة املستوايت النهائية
 جدول التذكري ابحلالة الوابئية اليت متىن اجلميع زواهلا إبذن هللا وكذا التدابري القانونية والصحية اليت تكفل حتقيق العناصر املذكورة يف

 .األعمال
يع جمال االجتماع عن بعد وجعله بشكل موسع ليشمل كل الطاقم الرتبوي  وقد اتفق اجلميع يف هذا اإلطار على ضرورة توس

 .للقسم وذلك لتبادل الٱراء واالتفاق على رزانمة موحدة تكفل عمليات التباعد االجتماعي وحتقيقا للتدابري الصحية املوصى هبا
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 .النظري والتطبيقيوقد أكد اجلميع على ضرورة معرفة نسب تقدم األعمال يف مذكرات التخرج يف شقيها  
ابلنسبة لطلبة الدكتوراه واملقدر عددهم بست طلبة يف ختصصني فإن التكوين مت يف ظروف حسنة وهو متواصل من خالل 

 .استالمهم للدعائم املتعلقة ابملقاييس املدرسة
 :وعليه سيتكفل رئيس القسم مبا يلي

يف حدود الساعة  2020جوان  05اع عن بعد وهذا بتاريخ توجيه الدعوة لكافة أساتذة القسم للمشاركة يف االجتم أوال:
العاشرة ليال عن طريق نفس تقنية التحاضر. وليشمل يف حمطة اخرى أيضا ممثلي الدفعات واملستوايت يتم استدعاؤهم بنفس 

 .اإلجراء
الدعوة هلم بضرورة االتصال توجه فيه  وضع إعالن لفائدة الطلبة املقبلني على التخرج يف مستوى الليسانس واملاسرت  اثنيا:

ابألساتذة املشرفني لعرض نسب التقدم وكذا وضعية مذكراهتم وذلك لوضع خمطط لعملية مناقشة مذكرات التخرج ويكون 
عرب االتصال بٱجال حمددة ترافق اتريخ االجتماع املقبل ويكون االتصال عن طريق اإلمييل إجباراي ابإلضافة إىل االتصال املباشر  

 .والوسائط االجتماعية املتاحةاهلاتف  
يكلف السادة مسؤول مشروع التكوين يف الدكتوراه رفقة املدير املساعد ملا بعد التدرج ابلتشاور حول كيفيات مواصلة  اثلثا:

 .التكوين يف السنة األوىل دكتوراه وتقييم الطلبة يف الشأن ذاته
لى الدعائم البيداغوجية والدروس واألعمال املوجهة املوضوعة عرب كد السيد رئيس القسم على ضرورة إطالع الطلبة عأ رابعا:

اخلط وكذا توصية الطلبة األعزاء مبساعدة بعضهم البعض من خالل جمموعاهتم التواصلية بتذليل صعوابت الولوج إىل منصة املركز  
ستضع خمططا يكفل عمليات املراجعة اجلامعي لضمان حتميل الدروس على أكمل وجه؛ ويف نفس اإلطار ذكر أبن الوزارة الوصية  

 .والتقييم بعد العودة إىل مقاعد الدراسة حبول هللا
ويف األخري يهيب السيد رئيس القسم ابلسادة األساتذة بذل جمهودات واسعة النطاق من تشاور وتطبيق لتوصيات اجلهات 

والدعاء برفع الوابء والبالء شاكرا اجلميع على حسن تعاوهنم املسؤولة يف هذا الشأن على أمل اللقاء يف ظروف صحية أحسن 
 .لضمان تكوين سليم ويف ظروف حسنة

 عرب التطبيق.  23:29اختتمت اجللسة يف اليوم والتاريخ نفسه يف حدود الساعة   -
 .رئيس القسم                                                                     

 
 


