
 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة

  أدرار - دراية أحمد جامعة

 والتكنولوجيا العلوم كلية

 اآللي واإلعالم الرياضيات قسم

  30/08/2020ادرار في 

 

  تخصص أنظمة ذكية إعالم آلي  ماسترمحضر اجتماع اللجنة البيداغوجية للسنة أولى 

  

من شهر أوت من سنة ألفين و عشرين و على الساعة الثانية زواال،  الثالثون االحدفي يوم 

وذلك  تخصص أنظمة ذكية إعالم آلي  ماستر اجتمع أعضاء اللجنة البيداغوجية للسنة أولى

المؤرخ في  633من أجل دراسة مضمون القرار الوزاري رقم  Google Meet باستخدام

و تقديم خطة عملية الستكمال الدروس و إجراء التقييم المستمر و طرق  2020أوت  26

  .من مستوى آلخراالنتقال 

مسئولو القسم اإلداريين  اليها خلصقدم رئيس اللجنة بعض المقترحات التي  ،افتتاح الجلسةبعد 
 .2020أوت  25و  24يومي  هماجتماعوالبيداغوجيين في 

  :اتفق الحاضرون على ما يلي ،المناقشةو بعد 

  :بالنسبة للدروس -1

ضرورة استئناف الدروس األساسية و المنهجية الخاصة بكل السنوات وشرحها باستعمال 
كما يمكن لألستاذ تسجيل الدرس إما . Easyclass, Zoom, Meet التكنولوجيات المتوفرة

م توزيعه على الطلبة باستخدام بطريقته الخاصة أو باالستعانة بفريق السمعي بصري للجامعة ث
  .قناة يوتيوب للجامعة

  



  بالنسبة األعمال التطبيقية - 2

تنفيذ محاكاةعن بعد، (يترك لألستاذ  حرية اختيار الطريقة المناسبة ألداء األعمال التطبيقية 
يرخص  في حال تعذر إجراء التقييم لألعمال التطبيقية لبعض الطلبة،...). إرسال تقرير،

لألستاذ أن يختار األستاذ العالمة األفضل بين عالمة العمل التطبيقي و عالمة المراقبة 
المستمرة لألعمال الموجهة لنفس المادة و لكل الطلبة و احتسابها كعالمة نهائية للمراقبة 

  .المستمرة ما بين األعمال الموجهة و األعمال التطبيقية

  مربالنسبة لعملية التقييم المست - 3

بالنسبة للمواد األساسية و المنهجية، يمكن لألستاذ دمج أسئلة الفرض مع أسئلة االمتحان 
  .النهائي و في هذه الحالة يجب على األستاذ المعني مراعاة الوقت المخصص لالمتحان

أما بالنسبة للمواد األفقية و االستكشافية، يمكن لألستاذ وضع أسئلة الفرض على قاعدة التعليم 
كما  .عد بالنسبة للجامعة و إعطاء مهلة للطلبة إلرسال اإلجابات إلى األستاذ على اإليميلعن ب

  ). EasyClass.com مثال(يمكنه استخدام قاعدة تعليم عن بعد خارجية 

  بالنسبة لالمتحانات النهائية - 4

اذ و على األست .تبرمج االمتحانات حضوريا مع مراعاة اإلجراءات الصحية الواجب اتخاذها

تسليم التصحيح النموذجي و سلم التنقيط المفصل لرئيس القسم مباشرة بعد انتهاء االمتحان، 
كما تتولى إدارة القسم النشر سواء على لوحة اإلعالنات و يفضل النشر على المواقع 

  .اإللكترونية المتاحة و تبليغ الطلبة بذلك من أجل تفادي التجمعات

  .يعاد برمجة امتحان تعويضي بالتنسيق مع األستاذ المعني في حال غياب طالب عن االمتحان،

  بالنسبة للمصادقة على نتائج المادة - 5

  :يمكن احتساب المعدل النهائي للمادة باعتبار

  .االمتحان النهائي و التقييم المستمر −

 .االمتحان النهائي فقط في حال تعذر اجراء التقييم المستمر −

 .ير معنية باالمتحان النهائيالتقييم المستمر فقط للمواد الغ −

مثال من أجل تفادي إعادة (و ال يمكن بأي حال اسقاط االمتحان النهائي لمادة تكون معنية به 
 ...).االمتحان لطالب متغيب، 



 633رقم تؤخذ بعين االعتبار االجراءات االستثنائية التي جاءت ضمن القرار الوزاري 

  .من نفس اليوم و الشهر و السنة

  

تؤخذ بعين االعتبار االجراءات االستثنائية التي جاءت ضمن القرار الوزاري 

2020.  

من نفس اليوم و الشهر و السنة زواال الجلسة على الساعة الثالثة

  رئيس اللجنة        

  عضو                  

  عضو  

  عضو  

  عضو  

  عضو            

  عضو  

  عضو  

  عضو  

        قابو صالح الدين              عضو

  دحو عبد الغني               عضو

  :بالنسبة لالنتقال - 6

تؤخذ بعين االعتبار االجراءات االستثنائية التي جاءت ضمن القرار الوزاري 

2020أوت  26المؤرخ في 

  

الجلسة على الساعة الثالثة رفعت

  

  :الحاضرون

            محمـدقاضي 

                   كحيلي دمحم

      محمـدعمري 

    بن عطيلة جلول

      دمري دمحم

             شراقي دمحم أمين

    شوقور الجياللي

    ماموني المامون

    وهاب عبد الوهاب

قابو صالح الدين              عضو

دحو عبد الغني               عضو

  


