
 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  ماستر الثانيةمحضر اجتماع اللجنة البيداغوجية للسنة 

  

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

وذلك  تخصص أنظمة ذكية إعالم آلي  ماستر الثانيةاجتمع أعضاء اللجنة البيداغوجية للسنة 

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

  .مناسبةو تقديم خطة عملية  2020وت أ 26

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

  :، اتفق الحاضرون على ما يليالمناقشةو بعد 

 ماستر الثانية السنة لمناقشات بالنسبة - 1

 هذه في و. اتخاذها الواجب الصحية اإلجراءات مراعاة مع حضوريا مبدئيا المناقشات تبرمج

 . المشرف طريق عن اللجنة أعضاء إلى مذكراتهم من PDF  نسخة الطلبة بإرسال يكتفي الحال

 :ان يجب بعد، عن المناقشة المعنيين الطلبة و اللجنة أعضاء اختيار حالة في

 . المشرف طريق عن اللجنة أعضاء إلى مذكراتهم من PDF نسخة الطلبة يرسل - 

 طريق عن اللجنة أعضاء بمذكرتهم إلى الخاص العرض من PPT نسخة الطلبة يرسل -

 . المشرف



 لرئيس النهائي التقرير يرسل

  :تواريخ إيداع ومناقشات المذكرات كما يلي

وبداية مناقشات المذكرات 

  .اليوم و الشهر و السنة

 . اللقاء بتنظيم اللجنة رئيس يتكفل و بعد

يرسل بدوره الذي اللجنة رئيس إلى تقاريرهم

تواريخ إيداع ومناقشات المذكرات كما يلي الحاضرون

وبداية مناقشات المذكرات  2020سبتمبر 20آخر أجل إليداع المذكرات يوم 

.  

  .بعد فترة االمتحانات االستدراكية مباشرة

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

  رئيس اللجنة        

  عضو                  

  عضو  

  عضو  

  عضو  

  عضو            

  عضو  

  عضو  

  عضو  

        قابو صالح الدين              عضو

  دحو عبد الغني               عضو

بعد عن المناقشة تبرمج -

تقاريرهم اللجنة أعضاء يرسل
  . القسم

الحاضرون حددفي األخير 

آخر أجل إليداع المذكرات يوم : الدورة األولى

.2020سبتمبر 23يوم 

بعد فترة االمتحانات االستدراكية مباشرة: الدورة الثانية

  

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


