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  مات الطالبیة

مع  تنسیقيتم عقد اجتماع , 13.30

 األستاذالمعتمدة بجامعة باجي مختار عنابة و

 الدكتور معاوي حسین  األستاذ
التربصات و استعرض  إجراء إطار

إعداد خطة عامة وإرسالھا إلى جمیع األقسام والتي تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالطالب 

الطالب مع أكبر الشركات المتواجدة في 

و المتابعة الدائمة من قبل , ضرورة تحدید الطلبة المعنیین بالتربصات مع تحدید األھداف من ذلك

  .برمجة لتربصات الطلبة و الموافقة علیھا من قبل الشركات قبل التربص

الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية  

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 

 

 

مات الطالبیةیظتنمع ممثلي ال لتنسیقياجتماع المحضر ا

13.30وعلى الساعة  وواحد وعشرون ألفینشھر مارس لسنة 

المعتمدة بجامعة باجي مختار عنابة و التنظیمات الطالبیةلي ممث,للبیداغوجیا 
  .بالعالقات الخارجیةالمكلف  الجامعة مدیرنائب 

  :عمال 

األستاذقدم , المھني في الوسط بتربصات الطلبةللنقطة األولى المتعلقة 
إطارعرض مفصل حول , بالعالقات الخارجیةالمكلف 

  .ر في طریقة تسیر التربصات 
إعداد خطة عامة وإرسالھا إلى جمیع األقسام والتي تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالطالب 

  .خاصةالشركات الوبین الجامعة التفاقیات 
الطالب مع أكبر الشركات المتواجدة في  تربصجامعة باجي مختار أبرمت اتفاقیات لضمان 

  
 .شخصییة وخاصة بطالب واحد فقط اتفاقیة التربص

ضرورة تحدید الطلبة المعنیین بالتربصات مع تحدید األھداف من ذلك

برمجة لتربصات الطلبة و الموافقة علیھا من قبل الشركات قبل التربص إعداد

  :أھم المالحظات من الشركاء االجتماعیین

  .نقص في عدد المشرفین في كل الكلیات
  .لطالباتاطیر لرفض المشرف  أوتفسیر كیفیة قبول 

 

 عنابـــــــــــــــة –جامعة باجي مختار     

شھر مارس لسنة  الثامن منفي 

للبیداغوجیا  عمداء الكلیات نواب
نائب / .معاوي حسین 

عمال جدول األ
 تربصات الطلبة -

  سیر االمتحانات -

  التقییم المستمر -

  التعلیم عن بعد -

  متفرقات -
  

للنقطة األولى المتعلقة بالنسبة 
المكلف  الجامعة مدیرنائب 

  :فیھ النقاط التالیة 

  

ر في طریقة تسیر التربصات ظإعادة الن -
إعداد خطة عامة وإرسالھا إلى جمیع األقسام والتي تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالطالب  -

  .المتربص
التفاقیات فتح المجال  -
جامعة باجي مختار أبرمت اتفاقیات لضمان  -

  .والیة عنابة
اتفاقیة التربص -
ضرورة تحدید الطلبة المعنیین بالتربصات مع تحدید األھداف من ذلك -

 .المشرف
إعدادضرورة  -

أھم المالحظات من الشركاء االجتماعیین

نقص في عدد المشرفین في كل الكلیات -
تفسیر كیفیة قبول  -
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  .التنظیمات الطالبیة

  .تسجیل الطالب في موضوع المذكرة

  .التربص عبر كل الكلیات
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  :ثم التذكیر بما یلي

  المستقبلة و لیس الجامعةشركة لالتربص ھو تابع ل
التنظیمات الطالبیةلطلبة و كذلك ا تربصاتالنین المتعلقة ب

تسجیل الطالب في موضوع المذكرة أثناءالتربص  تحدید مكان
  .شرف التربص في مرحلة تكوین الطالبم تأكید على وجود

  .ر في محتوي برامج التربصات
  .اتیم التربصظر في ھیكلة وتن

التربص عبر كل الكلیات فترة لطالب فيلالمطلوبة جمیع المستندات 

 

 عنابـــــــــــــــة –جامعة باجي مختار     

ثم التذكیر بما یليالـمناقشة،وعقب 

التربص ھو تابع ل مشرف -
نین المتعلقة باشرح القو -

  

 :االقتراحاتبعض 

تحدید مكانضرورة  -
تأكید على وجودال -
ر في محتوي برامج التربصاتظإعادة الن -
ر في ھیكلة وتنظإعادة الن -
جمیع المستندات توحید  -
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عرض  االمكلف بالبیداغوجیالجامعة 
  :حیت تضمن النقاط التالیة 2021

 :حسب الجدول التالي

  مارس 04 إلى
  مارس 11 إلى
  مارس 27 إلى

الصحي مع بعض  البرتوكول 
 .التي لوحظت أساسا في كلیة الحقوق و التي ثم استدراكھا الحقا

e-Learning(. 
  .االمتحانات

برمجة االمتحانات خاصة في مایتعلق بمسابقات 

متحانات و نظام التفویج الراى حول برمجة  اال
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الجامعة  نائب مدیر السیدقدم سیر االمتحانات ب للنقطة الثانیة المتعلقة
2020/2021سنة الجامعیة لل للسداسیات الفردیة سیر االمتحانات

حسب الجدول التالي )مجموعات( بأفواجبرمجة االمتحانات 

  رزنامة االمتحانات
إلىفیفري  28من    2ستر االم+ السنة األولى لیسانس  
إلىمارس  07من   السنة الثانیة لیسانس  

إلىمارس  21من   1ستر االم+ لیسانس  

 بمراعاةوبصورة عامة تجري عملیة االمتحانات في ظروف عادیة 
التي لوحظت أساسا في كلیة الحقوق و التي ثم استدراكھا الحقا

  :أھم المالحظات من الشركاء االجتماعیین

  . الطلبة أقاماتفي  اإلنترنتضعف في تدفق 
Learning(في وضع الدروس في موقع  ةاألساتذعزوف بعض 

االمتحانات إجراءوضع الدروس في األیام األخیرة قبل 

  :ثم التذكیر بما یلي

برمجة االمتحانات خاصة في مایتعلق بمسابقات  أتناءمستوى الكلیات  ضرورة التنسیق على

 .االمتحانات إجراءفي الفترة األخیرة قبل  حشو لدروس
الراى حول برمجة  اال إبداءفي  التنظیمات الطالبیة إشراك

 .سداسي الثاني

 

 عنابـــــــــــــــة –جامعة باجي مختار     

  

للنقطة الثانیة المتعلقة بالنسبة
سیر االمتحاناتعن مفصل 

برمجة االمتحانات عملیة  تمت -

 

السنة األولى لیسانس   
السنة الثانیة لیسانس   

لیسانس  السنة الثالة 
 

وبصورة عامة تجري عملیة االمتحانات في ظروف عادیة 
التي لوحظت أساسا في كلیة الحقوق و التي ثم استدراكھا الحقا الناخرات

  

أھم المالحظات من الشركاء االجتماعیین

ضعف في تدفق  -
عزوف بعض  -
وضع الدروس في األیام األخیرة قبل  الحشو في -

  

ثم التذكیر بما یليالـمناقشة،وعقب 

ضرورة التنسیق على -
 .الدكتوراه

حشو لدروستفادي  -
إشراكضرورة  -

سداسي الثانيالخاص بال
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 : تعلیم عن بعد

لسنة ل بعد تعلیم عنالالمستمر و
حدیثة في  آلیاتمیزه تجاوب معتبر من قبل األساتذة  في استخدام 

فان أما في ما یتعلق بالتعلیم عن بعد من خالل استخدام األرضیة الجدیدة 

   .عملیة التقییم عن بعد
  .البرید االلكتروني
  .مع الطالب

FACULTÉ ENSEIGNANTS

FACULTÉ DE DROIT 177 

FACULTÉ DES LETTRES, SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES 1 897 

FACULTÉ DES SCIENCES 
ÉCONOMIQUES ET DES SCIENCES 
DE GESTION 

188 

FACULTÉ DES SCIENCES DE 
L'INGÉNIORAT 413 

FACULTÉ DE MÉDECINE 350 

FACULTÉ SCIENCES DE LA TERRE 190 

FACULTÉ DES SCIENCES 717 

TOTAL 3 932

Nombre de Visites entre le 
14/02/2021 et le 28/02/2021 
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تعلیم عن بعدالوالمستمر  تقییملل خصصت جدول األعمال

المستمر و للتقییمبتقدیم عرض حال مفصل   رضا جاوحدو
میزه تجاوب معتبر من قبل األساتذة  في استخدام  ما أھمو الذي   2021

أما في ما یتعلق بالتعلیم عن بعد من خالل استخدام األرضیة الجدیدة التقییم المستمر عن بعد ،
 :اإلحصائیات یمكن تلخیصھا في الجدول التالي 

  :المالحظات من الشركاء االجتماعیین

عملیة التقییم عن بعدزمن المخصص  لإلجابة في الضرورة زیادة 
البرید االلكتروني عض الطلبة لم تصل لھم االمتحانات عن طریق

مع الطالب االلكتروني لبریدا  طریق عن بوناوتجیال 

STATISTIQUES PLATEFORMES ELEARNING 

ENSEIGNANTS ÉTUDIANTS INTERVENANTS INTERACTIONS

4 383 4 560 675 100 

10 448 12 345 668 600 

5 657 5 845 886 800 

5 962 6 375 479 700 

7 246 7 596 307 100 

2 111 2 301 172 200 

6 690 7 407 485 700 

3 932 42 497 46 429 3 675 200

114 355 

 

 عنابـــــــــــــــة –جامعة باجي مختار     

جدول األعمالالنقطة الثالثة من  أما

رضا جاوحدو/  األستاذ قامحیث 
2020/2021لجامعیة ا

التقییم المستمر عن بعد ،
اإلحصائیات یمكن تلخیصھا في الجدول التالي 

 

 

المالحظات من الشركاء االجتماعیینأھم 

ضرورة زیادة  -
عض الطلبة لم تصل لھم االمتحانات عن طریقب -
ال یوجد أساتذة  -

  

INTERACTIONS Modules CONTENU 

392 3 800 

987 9 800 

341 4 700 

904 9 100 

159 2 100 

257 2 900 

717 7 600 

3 675 200 3 757 40 000 
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 .عن بعد و التقییم

 . 17.30ثم رفع الجلسة على الساعة 
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  :التذكیر بما یلي

  .عن بعد التقییم
و التقییم لتعلیما آلیة تعزیزو  المستمر التقییمأھمیة  حول

ثم رفع الجلسة على الساعة , األعمالوبعد االنتھاء من مناقشة جمیع نقاط جدول 

 

 عنابـــــــــــــــة –جامعة باجي مختار     

 

التذكیر بما یلي ثم ،الـمناقشةوعقب 

التقییمتشجیع  -
حولس یتحسال -

  
  

وبعد االنتھاء من مناقشة جمیع نقاط جدول 








