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 اسم األستاذ  النوع  املستوى   /املقياس
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 اإللكتروني 

عدد 

 الطلبة 
 تاريخ و توقيت الحصة 

 .Zoomالتقنية )

Meet . … ) 

 ابستمولوجيا السياسة املقارنة/ 

 السنة األولى ماستر تنظيمات سياسية 

 وإدارية 

قانون اقتصادي/ السنة الثالثة  
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   أ.د/ زبيري رمضان  رة محاض
على الساعة   24/08/2020
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بن زيطة عبد  

 الهادي 
  

على الساعة   25/08/2020

21:00 

Zoom 

الحريات العامة/  السنة الثالثة 

 قانون عام 

 

 

قانون الجمعيات/ السنة األولى 

 دكتوراه 

 

   رحموني محمد  محاضرة 
على الساعة   26/08/2020

16:00 

Zoom 

 محاضرة 

     

   رحموني محمد 
على الساعة   27/08/2020

16:00 

Zoom 
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 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق
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 2020 أوت 20أدرار في 

 عميد الكلية المحترمإلى السيد 

 التدريس التفاعلي لألستاذ حمليل صالح برنامجالموضوع: 
 

 المستوى المقياس األيام التوقيت تقنية التواصل عدد الحضور

Zoom طالب 22إلى  18بين  و  meet 22h10-21h30  الجمعة

 واالثنين

المنهجية 

 والمصطلحات

السنة الثانية 

 ليسانس

السنة الثالثة قانون  مكافحة الفساد األحد meet 22h30-21h30و Zoom طالب 20إلى  10بين 

 عام

األربعاء  meet 22h30-21h30و Zoom 06كل الطلبة وعددهم 

 والسبت

طلبة الدكتوراه سنة  المنهجية

أولى )عام وقانون 

 أعمال(

  2020االنطالقة الفعلية للدروس كانت في بداية األسبوع الثاني من شهر أوت 

 :مالحظات

عدم حضور أغلبية طلبة الليسانس يرجع سببه إلى عدم وجود أو ضعف االنترنت بمقر سكناتهم، أو بسبب عدم تحُكم بعض  (أ

 الطلبة في تقنيات التواصل. 

 مضمون التدريس بالنسبة لطلبة الليسانس، يتضمن:  (ب

 نقاشا عاما مع الطلبة في المقياس المعني -1

 الجامعة وقناة اليوتيوب للجامعةمراجعة الدروس المرفوعة في أرضية موقع  -2

 اإلجابة على أسئلة الطلبة مباشرة -3

 طرق وكيفيات حل أسئلة االمتحانات -4

أفواج سنة ثانية مقياس  04كما سأخصص حصصا أخرى لألعمال الموجهة، حيث سأجري لهم امتحانات شفوية على المباشر )عندي 

 المنهجية(

 

 أما طلبة الدكتوراه

عادة ما يحضرون كلهم، وبالتالي فال صعوبة في إلقاء  06رات مباشرة في المنهجية، خاصة وأن عددهم فمضمون التدريس هو محاض

 المحاضرات عليهم، واألمور بخصوصهم تجري بصفة عادية وجيدة جدا.

 


