اجلمهـورية اجلزائـرية الدميقراطيـة الشعبيـة
وزارة التعليـم العالـي والبحث العلمـي
جامعـة قاصـدي مرباح ورقلـة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
عــمـادة الكـليـــة

تقرير احلصيلة البيداغوجية للدخول
اجلامعي 1022/1026
اجتماع اجمللس البيداغوجي املوسع للجامعة
بتاريخ 1026/10/27
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وفق الرزنامة البيداغوجية للدخول اجلامعي  6102/6102نلخص النشاط البيداغوجي اخلاص
بالكلية ابتداء من تاريخ  6102/10/10إىل غاية  6102/01/62كما يلي :

 .Iالتكوين يف التدرج
أوال :الدخول اجلامعي:
شهد الدخول اجلامعي للسنة اجلامعية 6102/6102سري عادي على مستوى إلتحاق املسؤولني
واألساتذة يف الكلية وكان هذا بتاريخ  6102/10/10كما يثبته حمضر الدخول .ومت إستالم رزنامة
التنظيم البيداغوجي للسنة اجلامعية  6102/6102حيث طبقت األسبوع األول من شهر سبتمرب توزيع
اجلداول الزمنية لألساتذة والطلبة و إعادة النظر يف قائمة املقبولني يف السنة األوىل ماسرت  ،وعلى
العموم أن العدد اإلمجالي للطلبة على مستوى الكلية خالل السنة اجلامعية  6102/6102بلغ 2166
طالب موزعني حسب األقسام كما هو موضح يف اجلدول التالي
جدول يبني عدد اإلمجالي لطلبة الكلية للسنة اجلامعية 1022/1026
اجملموع الكلي
القسم

السنوات

كلية العلوم
اإلنسانية
واالجتماعية

أوىل علوم اجتماعية (ل م د)
أوىل علوم اإلنسانية (ل م د)
قسم علم االجتماع
والدميوغرافيا
قسم علم النفس وعلوم الرتبية
شعبة الفلسفة
قسم علوم اإلعالم واالتصال
اجملموع الكلي

مالحظة
اجملموع

إمجالي الطلبة
الناجحني /
املوجهني  /اجلدد
024
021
624

إمجالي
الطلبة
الراسبني
00
02
26

400
022
212

006
662
440
6222

22
21
020
221

004
642
0162
2162

ثانيا :تأسيس اجمللس التأدييب:
بالنسبة لتنصيب اجمللس التأدييب الذي ينص عليه القانون الداخلي جلامعة ورقلة ،واملتضمن إنشاء
وتسيري اجمللس التأدييب وباخلصوص القرار الوزاري رقم  220املؤرخ يف  00جوان  6100واملتضمن املواد
احملددة لكيفية تشكيل وسري اجملالس التأديبية واملصنفة ألنواع املخالفات والعقوبات ،و بناء على
املادة  12احملددة لتشكيل اجمللس التأدييب  ،واملتضمن إحداث اجملالس التأديبية يف مؤسسات التعليم
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العالي وحيدد تشكيلها وسريها ،مت االتفاق على أن يكون األعضاء الدائمني يف تشكيلة اجمللس
التأدييب  ،ومت تشكيل اجملالس التأديبية على مستوى كل أقسام الكلية.
ثالثا :التحويالت الداخلية واخلارجية:
بالنسبة للتحويالت للسنة اجلامعية  6102/6102كانت مفتوحة من  6102/10/10إىل غاية
 ، 6102/10/00وإيداع امللفات على مستوى نيابة العمادة املكلفة بالدراسات واملسائل املرتبطة
بالطلبة  ،حيث مت تسجيل  44ملفا مقبوال موزعة كما يلي  60 :ملف سنة أوىل جذع مشرتك علوم
إنسانية و  00ملف سنة أوىل جذع مشرتك علوم اجتماعية بالنسبة للطلبة املتحصلني على شهادة
البكالوريا ما قبل  10 ، 6102ملف ختصص فلسفة  12 ،ملف ختصص إعالم واتصال  16 ،ختصص
علم النفس  10 ،ملف ختصص إرشاد وتوجيه  ،وهذا بعد ما متت دراستها من طرف جلنة دراسة
التحويالت على مستوى الكلية.

رابعا:انطالق احملاضرات:
أما فيما خيص انطالق احملاضرات والذي برجمت حسب رزنامة التنظيم للموسم اجلامعي
6102/6102إبتدءا من  .6102/10/10فقد سجلنا تأخرا يف انطالق بعض احملاضرات وهذا راجع إىل
الغيابات اجلماعية للطلبة مع حضور ألغلب األساتذة  ،فمثال قسم علم االجتماع و الدميغرافيا كانت
الغيابات اجلماعية عن حصص موضحة يف اجلدول األتي وقيس على ذلك باقي األقسام األخرى
جدول يبني عدد الغيابات اجلماعية للطلبة
املستويات

عدد الغيابات اجلماعية للطلبة
حسب احلصص الضائعة

ثانية ليسانس علم االجتماع

14

ثانية ليسانس دميغرافيا
ثانية ليسانس انثربولوجيا
ثالثة ليسانس علم االجتماع

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

ثالثة ليسانس دميغرافيا
أوىل ماسرت علم االجتماع تنظيم
أوىل ماسرت علم االجتماع تربوي
أوىل ماسرت دميغرافيا
ثانية ماسرت علم االجتماع تنظيم
ثانية ماسرت علم االجتماع تربوي
ثانية ماسرت علم االجتماع االتصال
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ثانية ماسرت أنثربولوجيا
ثانية ماسرت دميغرافيا

14
14

خامسا :اختيار ممثلي الطلبة:
فيما خيص اختيار ممثلي الطلبة ويف خالل الفرتة من  6102/10/04إىل غاية  6102/10/62وهذا حسب
الرزنامة .تعذر اختيار املمثلني الطلبة يف التواريخ احملددة وذلك بسبب الغيابات اجلماعية للطلبة،
لكن مت اختيار ممثلي املستويات فور التحاق الطلبة مباشرة.
سادسا :بطاقات الطلبة:
شرعت الكلية يف حتيني بطاقات الطلبة القدماء و إعداد بطاقات الطلبة اجلدد حيث إىل غاية يوم
 6102/01/62مت حتيني وإجناز حوالي  0211بطاقة مت توزيعها على الطلبة يف اقرب اآلجال  ،أما بالنسبة
لبطاقات طلبة اجلدع املشرتك العلوم اإلنسانية واالجتماعية واليت عددها  206بطاقة مت إجنازها على
مستوى مديرية اجلامعة خالل فرتة تسجيالت البكالوريا  ،حيث توجد حوالي  000بطاقة بصدد
إجنازها على مستوى الكلية.
سابعا :االنطالق الفعلي للدروس:
مت برجمة أول اجتماع بيداغوجي لطلبة اجلذع املشرتك على مستوى الكلية  ،حيث كان اجتماع
بيداغوجي مربمج يف الرزنامة يوم  ، 6102/10/62أما على مستوى الكلية عقد اجتماع بتاريخ
 6102/10/62لطلبة جذع مشرتك علوم إنسانية وعلوم اجتماعية .
أما االنطالق الفعلي للدروس بالنسبة لسنوات اجلذع املشرتك كان بعد العيد مباشرة أي بتاريخ
 6102/10/04و السنة الثانية والثالثة ليسانس والثانية ماسرت فكان يوم  ، 6102/10/64أما بالنسبة
للسنة أوىل ماسرت كان االنطالق بعد صدور نتائج املاسرت وتسجيل الطلبة كان األسبوع األول من
شهر أكتوبر وعلى العموم إىل غاية يوم  6102/01/64كان عدد احملاضرات املنجزة الفعلية على
مستوى أقسام الكلية ترتاوح ما بني  0إىل  2حماضرات وشهدت تأخر يف بعض املقاييس تأخر نسيب
مقارنة بالوحدات األخرى مثل  :اللغة الفرنسية  ،اإلعالم اآللي  ،االنرتبولوجيا  ،علم املكتبات وهذا
يرجع إىل ما يلي:
 الغياب بسبب عطل أمومة. نقص األساتذة يف بعض املقاييس مثل  :اإلعالم اآللي  ،اللغة الفرنسية  ،مدخل لالقتصاد. نقص يف القاعات اليت مت تسويتها فيما بعد مع الكليات اجملاورة .تقرير بيداغوجي لكلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

 نقص أساتذة يف قسم علوم اإلعالم واالتصال وشعبة الفلسفة حيث مت االستعانة بأساتذة من األقساماألخرى و األساتذة املتعاقدين.
واملقاييس واحلصص الضائعة هلذه املقاييس كلف رؤساء األقسام بربجمة حصص تعويضية خالل
شهر نوفمرب وعليه التعويض ساري بشكل طبيعي.

ثامنا :مذكرات الليسانس واملاسرت:
فيما خيص مذكرات التخرج ليسانس و ماسرت فقد مت نشر إعالن تسجيل عناوين املذكرات
واقرتاح األساتذة املشرفني للطلبة .ومت إيداع استمارات املذكرات بالنسبة لليسانس واملاسرت على
مستوى مصلحة التعليم .وهذه العملية قد مت التحضري هلا يف االجتماع البيداغوجي األول للكلية ،
والذي أحصينا فيه عدد اجملموعات احملتمل تكوينها يف مذكرات الليسانس واملاسرت  ،حيث مت
تسجيل بقسم علم النفس وعلوم الرتبية  040تربص و 000مذكرة وبقسم علم االجتماع و
الدميغرافيا  22تربص و 20مذكرة ،قسم علوم اإلعالم واالتصال  001تربص و 040مذكرة أما بالنسبة
لشعبة الفلسفة  40تربص و 00مذكرة  ،ليكون العدد اإلمجالي على مستوى الكلية  044تربص
و 222مذكرة مابني مستويات الليسانس واملاسرت.
تاسعا  -االجتماعات:
مت برجمة اجتماع اجمللس البيداغوجي للكلية عدة مرات خالل شهر سبتمرب وبداية شهر أكتوبر
ملناقشة ومتابعة و إجناز النقاط التالية :
 احلجم الساعي لألستاذ توزيع القاعات غيابات األساتذة و الغيابات اجلماعية للطلبة اإلشراف على مذكرات التخرج الليسانس واملاسرت تشكيل فرق التكوين واللجان البيداغوجية تأسيس اجمللس التأدييب -متفرقات

 .IIالتكوين مابعد التدرج
أوال  -التسجيالت فيما بعد التدرج :
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طبقا للرزنامة مديرية اجلامعة للسنة اجلامعية  ، 6102/6102مت االنطالق على مستوى الكلية يف
عملية التسجيل دكتوراه الطور الثالث من تاريخ  6102/10/10إىل غاية  ، 6102/10/61و إعادة عملية
التسجيل لطلبة ما بعد التدرج ( ماجستري  ,دكتوراه العلوم  ,دكتوراه الطور الثالث ) من تاريخ
 6102/10/12إىل غاية  ،6102/01/10و قد مت اختاذ إجراءات الالزمة للتكفل باألساتذة اخلارجيني
املعنيني بتأطري املسابقة .
بناءا على القرار رقم  539املؤرخ يف  33جويلية  6132وتبعا لإلعالن عن مسابقة االلتحاق الدكتوراه
الطور الثالث  6132/6132الذي يضم  2مشاريع وهي:
 علم النفس العمل والتنظيم علم النفس املدرسي الرتبية اخلاصة والتعليم املكيف تعليمية املواد وجودة التعليم علم االجتماع العائليحيث أن مت توزيع مسابقة دكتوراه الطور الثالث على دورتني  ،الدورة األوىل مت إجراء مسابقة
الدكتوراه يوم  6132/31/39لكل من ختصص علم االجتماع العائلي وعلم النفس العمل والتنظيم ،
وأسفرت النتائج على جناح  10طلبة يف ختصص علم االجتماع العائلي و 12طلبة يف ختصص علم
النفس العمل والتنظيم  ،وبناءا على حمضر مداوالت الطلبة الناجحني مت تسجيل مجيع الطلبة الذين
التحقوا مبناصبهم البيداغوجية يف انتظار حماضر جلان التكوين للتخصصات املعنية اخلاصة
مبواضيع الطلبة واألساتذة املشرفني.
أما الدورة الثانية تضم التخصصات األربعة املتبقية وعي االنرتبولوجيا االجتماعية والثقافية ،
تعليمية املو اد وجودة التعليم  ،علم النفس املدرسي  ،الرتبية اخلاصة والتعليم املكيف سيتم إجراء
املسابقة يوم  ، 6132/31/65وذلك بسبب عدم بلوغ النصاب القانوني املطلوب لكل مشروع.
بناءا على إعالن الدورة الثانية ملسابقة دكتوراه الطور الثالث اليت تضم ختصص:
 االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية نلخص سريوة مسابقة الدكتوراه يف اجلدول اآلتيجدول يبني سريورة مسابقة الدكتوراه الطور الثالث للدورة الثانية
املراحل
الرقم
 13إيداع ملفات املرتشحني على مستوى نيابة
العمادة ملا بعد التدرج للكلية
 16دراسة ملفات املرتشحني من طرف جلان
التكوين
 13اإلعالن عن القوائم األولية لرتتيب املرتشحني
بعد دراسة امللفات
 10إيداع الطعون على مستوى نيابة العمادة ملا

التاريخ
من يوم اخلميس  6132/15/66إىل يوم
اخلميس 6132/31/12
من األحد  6132/31/15إىل يوم االثنني
6132/31/31
يوم االثنني  6132/31/31مساءا
من يوم األربعاء  6132/31/36إىل يوم الثالثاء
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19
12
12
10
15

بعد التدرج للكلية
6132/31/30
دراسة الطعون من طرف جلان التكوين
من يوم األربعاء  6132/31/35إىل يوم
اخلميس 6132/31/61
إرسال االستدعاءات للمرتشحني املعنيني عرب من يوم األحد  6132/31/63إىل يوم اخلميس
الربيد االلكرتوني
6132/31/62
اإلعالن عن القوائم النهائية لرتتيب املرتشحني يوم اخلميس  6132/31/62مساءا
املعنيني باملسابقة
تاريخ املسابقة
يوم السبت 6132/31/65
اإلعالن عن النتائج
يوم السبت 6132/31/65

جدول يوضح عدد املرتشحني ملسابقة الدكتوراه ليوم : 6132/31/65
الرقم

التخصصات

عدد
املرتشحني

عدد
املناصب
املفتوحة

عدد امللفات
ااملقبولة

عدد امللفات املرفوضة

13

الرتبية اخلاصة والتعليم
املكيف
تعليمية املواد وجودة
التعليم
علم النفس املدرسي
االنثروبولوجيا
االجتماعية والثقافية
اجملموع

20

12

23

13

01

10

01

11

22
02

12
10

22
02

11
11

622

69

622

13

16
13
10

جدول يوضح توزيع املرتشحني يف املدرجات
املدرج
التخصصات
الرقم
500A
 13تعليمية املواد وجودة
التعليم
 16االنثروبولوجيا االجتماعية
والثقافية
500B
 13الرتبية اخلاصة والتعليم
املكيف
 10علم النفس املدرسي
تقرير بيداغوجي لكلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

مذكرات املاجستري:
بالنسبة ملذكرات املاجستري على مستوى الكلية كلها نوقشت ومل يتبقى إال  16مذكرتني يفانتظار مناقشتهم خالل شهر نوفمرب.
أطروحات الدكتوراه:
  14أطروحات مت صدور قرار تعيني جلنة املناقشة.  10أطروحة دكتوراه يف انتظار موافقة اهليئات العلمية على املناقشة من اجل إصدار قرار املناقشة.  10أطروحة دكتوراه صدر التقرير العام لرئيس اللجنة ويف انتظار إيداع الطالبة التسجيل للسنةاجلامعية  6102/6102من أجل إصدار شهادة التسجيل اخلاصة باملناقشة.
 10أطروحة دكتوراه يف انتظار برجمة املناقشة.ملفات التأهيل اجلامعي:
 كذلك بالنسبة للتأهيل اجلامعي هناك  14ملفات صدرت قرارات املناقشة  ،حيث مت مناقشة 12مرتشحني بتاريخ  6102/01/64و 16مرتشحني مربجمني بتاريخ 6102/00/12
 أما الدورة احلالية فهناك  02مرتشح  ،منهم  10مرتشحني علم النفس و 10مرتشحني علم االجتماع ،حيث أودع ملفاتهم على مستوى الكلية وملفات املرتشحني مطروحة على اهليئات اللجنة العلمية
للقسم واجمللس العلمي يف دورته القادمة بتاريخ .6102/00/12
ثانيا  -منحة قصرية املدى :
-2

منحة قصري املدى للسنة املالية  : 1022بلغ عدد املستفيدين  40مستفيد موزعني حسب
األصناف كما هو موضح يف اجلدول أدناه :
جدول يبني أصناف و عدد املستفيدين من منحة قصرية املدى للسنة املالية 1022
العدد
الصنف
أستاذ تعليم عالي
01
أستاذ حماضر قسم أ
02
أستاذ حماضر قسم ب
00
أستاذ مساعد قسم أ و ب
12
طلبة سنة ثانية دكتوراه
02
املوظفني
02
تقرير بيداغوجي لكلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

اجملموع الكلي

22

غري أنه جيب اإلشارة أن  06مستفيد من املنحة حلد اآلن مل يقدموا ملفات االستهالك رغم اإلجراءات
اإلدارية اليت قمنا بها  ،واملتمثلة يف مراسلة املعين عن طريق رؤساء األقسام لتسريع عملية تقديم
ملفات االستهالك ولقد منحت هلم مهلة إىل غاية  6102/01/61إال أنهم مل يلتزموا ومل يقدموا ملفاتهم
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منحة قصري املدى للسنة املالية  : 1026أما بالنسبة لعدد املستفيدين للسنة املالية 6102
فكان يف الدورة األوىل  61مستفيد موزعني حسب الفئات كما يوضحه اجلدول أدناه

جدول يبني أصناف وعدد املستفيدين من منحة قصرية املدى الدورة األوىل السنة املالية 1026
العدد
الصنف
أستاذ تعليم عالي  +أستاذ حماضر قسم أ
01
أستاذ حماضر قسم ب
00
أستاذ مساعد قسم أ و ب  +طلبة دكتوراه
02
أجراء
موظفني
00
طلبة دكتوراه غري أجراء
02
اجملموع الكلي
10
أما جمموع منح الدورة الثانية عددها  12منح وامللفات يف انتظار دراستها على مستوى اهليئات العلمية
وهي موزعة كما يلي
جدول يبني عدد املنح املتبقية ملنحة قصرية املدى الدورة الثانية السنة املالية 1026
العدد
الصنف
أستاذ تعليم عالي
02
أستاذ مساعد أ و ب
01
طلبة دكتوراه
01
موظفني
01
تقرير بيداغوجي لكلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

اجملموع الكلي

02

ورقلـــــــة يف.......................:
عميـد الكليــة
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