انجًهىرَت انجشائزَــت انذًَقزاطُـت انشؼبُت
وسارة انخؼهُى انؼبنٍ و انبحث انؼهًٍ
جبيؼــت قبصـذٌ يزبــبح ورقهــت
كهُت انؼهىو اإلَظبَُـت واإلجخًبػُـت
قظى انؼهىو اإلجخًبػُت
شؼبت ػهى اإلجخًبع واألَثزوبىنىجُب

يحضز إجخًبع انهجُت انبُذاغىجُت نخخصص ػهى اإلجخًبع يظخىي انثبَُت جذع يشخزك
في اليوم الواحد والعشرين من شير نوفمبر لسنة ألفين وثالثة عشر وعمى الساعة ،97:79:تم عقد إجتماع لمجنة
البيداغوجية بمقر الكمية قاعة االساتذة ،وذلك تحت رئاسة رئيسة الشعبة األستاذة مسخودي كمثوم
وبحضوراألساتذة:

 دىيمي زينب بن صافي سميرة ثاليجية نورة بوساحة نجاة بوزغاية باية بن زاف جميمة فرج اهلل صورية بن حدوش عيسى عريف عبد الرزاق -الربيع محمد

وغاب عن اإلجتماع األساتذة - :باوبة نبيمة
 بويعمى نصيرة شماني احمدممثل الطمبة :غائب
وتمثل جدول األعمال في النقاط التالية -9 :سير الدروس و نسبة التقدم.
 -2متفرقات
وبعد الترحيب بالحضور من طرف السيدة رئيسة الشعبة ،دعتيم إلى التداول حول نقاط جدول األعمال.

 .Iطُز انذروص و َظبت انخقذو ويحبور انذروص
 وحدات التعميم األساسية)9يقُبص حقىل ػهى االجخًبع
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ :بن حدوش عيسى حيث صرح بأن.مقياس سنوي تم توزيع البرنامج اجريت

 4محاضرات  )9تعريف عمم االجتماع  )2،رواد عمم االجتماع  )3،منيج البحث في عمم االجتماع )4،نظريات

البحث ،وضياع حصتين بسبب أول محرم واالضراب  3،حصص رسمية  +حصة اضافية وتقديم برمجة حصة

اضافية ثانية يوم الخميس الحصة الخامسة

 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذة :ثاليجية نورة ،حيث صرح بأن تم انجاز  4حصص تم التنسيق معاالستاذ المحاضر فيما يخص البرنامج ووزعت البحوث وتم تقديم بحثين في  4حصص.
 -ممثل الطمبة صرح بأن غائب

)2يقُبص ػهى انُفض االجخًبػٍ
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :باوية نبيمة غائبة. األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :باوية نبيمة غائبة -ممثل الطمبة غائب.

)3يقُبص ػهى االجخًبع انًؼبصز
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذة :بوساحة نجاة حيث صرح بأنمقياس سنوي تم انجاز  97محاضرات بمعدلحصتين في كل اسبوع سير عادي لمدروس ،حسب البرنامج المسطر في عروض التكوين،بالنسبة لمحضور فطبيعي.
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذة :دىيمي زينب حيث صرحت بأنو تم توزيع البحوث عمى الطمبة وقدتم إنجاز بحثين لكل فوج وذلك بالتنسيق مع األستاذ المحاضر وتم إنجاز أربعة ( )74حصص.

 -ممثل الطمبة غائب.

)4يقُبص اَثزوبىنىجُب اجخًبػُت وثقبفُت
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ :ربيع امحمد ،حيث صرح بأن المقياس سنوي المحاضرة الثالثة  :مفاىيمخصائص ومميزات وتم انجاز  5حصص ،وتم تقديم البرنامج لمطمبة مع المراجع.
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة):الفوج األول :عريف عبد الرزاق ،حيث صرح بأن ،االشكال االلتحاق المتأخر تم انجاز بحثين وىذا التعطل بسبب
االضراب.
الفوج الثاني :االستاذة بن صافي ،ثم انجاز ثالثة حصص لم يتم العرض وذلك بسبب المناقشة في المواضيع ألنيا
كميا ستكون ميدانية
 -ممثل الطمبة غائب.

 وحذاث انخؼهُى انًُهجُت)9يقُبص يُهجُت وحقُُبث انبحث
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة).:بويعمي نصيرة غائب.

 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بوزغاية باية .حيث صرحت بأن المقياس سنوي  ،تم توزيعالبحوث وانجاز  3عروض بالنسة لألول أما الفوج الثاني تم تقديم عرضين بسبب االضرابات والمناسبات

 -ممثل الطمبة غائب.

 وحذاث انخؼهُى األطخكشبفُت)9يقُبص االحصبء االطخذالنٍ
 االعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة).:شماني غائب. -ممثل الطمبة غائب.

)2يقُبص حبرَخ انجشائز انًؼبصز
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :فرج اهلل ،حيث صرحت بأنو تم تقديم محاضرة خالل أربع ( )4حصصوضياع حصة بسبب االضراب و  3دروس وان كان يمكن تعويض بحصتين اضافية..

 -ممثل الطمبة غائب.

)3يقُبص فهظفت انؼهىو
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :دىيمي زبينب حيث صرحت بأنو لم يتم توزيع البرنامج لمطمبة بناءا عمىاالنتقاء مع العميد بالتنسيق معو لمحتوى البرنامج وقد تم عرض وتقديم برنامج ميداني اجتياد خاص الألستاذ
وبتسجيل حضور معتبر لمطمبة وتم انجاز  4حصص .محاضرات .
 -ممثل الطمبة غائب.

 وحذاث انخؼهُى األفقُت)9يقُبص حكُىنىجُب االحصبل و انًؼهىيبث
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذة :بن زاف حيث صرحت بأن تطبيق تم توزيع البحوث وتم انجاز 3حصص ( )9بحثين بالنسبة ليذا الفوج
 -ممثل الطمبة غائب.

)2يقُبص انهغت انفزَظُت
 االعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :باسميمان أمال غائبة. ممثل الطمبة غائب.َ .IIقبط يخفزقت.
 تدخل األستاذة :ثاليجية نورة بأن العدد كبير بالنسبة لمتخصص ،اقتراح تقسيم االفواج الى ""2 تدخل األستاذ :عريف عبد الرزاق ضد الفكرة. تدخل األستاذ :أمحمد الربيع ىل يوجد تنسيق بين الكميات؟ ،وضعية السبورة في القاعة غير مالئمة ،ضرورةوجود مكبر الصوت.
 -تدخل األستاذ :بن حدوش عيسى قضية تعويض الحصص صعبة نظ ار مشكمة لعدم توفر القاعات.

تمت الموافقة باإلجماع عمى ما جاء في التدخالت ،وبعد أن شكر الرئيس الحضور عمى حسن تعاونيم وحسيم
الميني ،رفعت الجمسة عمى الساعة 17:و  55دقيقة من نفس السنة والشير واليوم المذكورين أعاله.

رئيس الشعبة
رئيس القسم

مسؤول الميدان

انجًهىرَت انجشائزَــت انذًَقزاطُـت انشؼبُت
وسارة انخؼهُى انؼبنٍ و انبحث انؼهًٍ
جبيؼــت قبصـذٌ يزبــبح ورقهــت
كهُت انؼهىو اإلَظبَُـت واإلجخًبػُـت
قظى انؼهىو اإلجخًبػُت
شؼبت ػهى اإلجخًبع واألَثزوبىنىجُب

يحضز إجخًبع انهجُت انبُذاغىجُت نخخصص ػهى اإلجخًبع حُظُى وػًم يظخىي أونً يبطخز
في اليوم الواحد والعشرين من شير نوفمبر لسنة ألفين وثالثة عشر وعمى الساعة ،96:35:تم عقد إجتماع لمجنة
البيداغوجية بمقر الكمية قاعة األساتذة وذلك تحت رئاسة رئيسة الشعبة ،وبحضوراألساتذة:
 بن زاف جميمة بوساحة نجاة مزياني الوناس باسميمان أمال زكور محمد مفيدةممثل الطمبة:

 -الشعمي ناصر

وغاب عن اإلجتماع األساتذة - :حميمو نبيل
 عزيز سامية خالدي يمينة زردومي أسامةوتمثل جدول األعمال في النقاط التالية -9 :محاور الدروس و سير الدروس ونسبة التقدم فييا
 -2متفرقات
وبعد الترحيب بالحضور من طرف السيدة رئيسة الشعبة ،دعتيم إلى التداول حول نقاط جدول األعمال.

 .Iطُز انذروص و َظبت انخقذو ويحبور انذروص
 وحذاث انخؼهُى األطبطُت)9يقُبص حًُُت انًىارد انبشزَت
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :حميمو نبيل غائب. األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :حميمو نبيل غائب. ممثل الطمبة صرح بأن :تم اجراء محاضرتين وتطبيقات واعطاء البحوث وتوزيعاتيا وقد برمجت حصص تطبيقيةمن طرف االستاذ الى االضراب حال دون ذلك.

)2يقُبص انخُظُى انحذَث نهًؤطظت
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :عزيز سامية غائبة.

 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :عزيز سامية غائبة. ممثل الطمبة صرح بأن :بأنو تم اتخاذ  4حصص محاضرة و  3تطبيق  ،تم تعويض حصص التطبيق وقد برمجتحصة تطبيقية اال ان االضراب الخاص بالطمبة حال دون ذلك.

)3يقُبص ػهى انُفض االجخًبػٍ نهؼًم
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :خالدي يمينة غائبة. -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :خالدي يمينة غائبة.

 -ممثل الطمبة صرح بأن سير العمل تم بشكل عادي حيث كان ىناك  4حصص محاضرات و 4حصص تطبيقية

وحذاث انخؼهُى انًُهجُت)9يقُبص يُهجُت انبحث فٍ ػهى إجخًبع انخُظُى
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذة :بن زاف جميمة حيث صرحت بأنو في شير نوفمبر تم استغالل حصصالتطبيق حيث اجريت  3حصص محاضرات.
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذة :بن زاف جميمة حيث صرحت بأنو ابتداءا من النصف الثاني مننوفمبر تمت الحصص التطبيقية وقد وصمت الى حصتين حيث يتم طرح اطروحات أو مذكرات بحيث يتم نقدىا من
الناحية المنيجية،
 -ممثل الطمبة صرح بأن.الدروس تتم بشكل عادي بدون أية مشاكل.

 وحذاث انخؼهُى االطخكشبفُت)9يقُبص االػالو انٍ
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ :زردومي أسامة غائب. األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ :زردومي أسامة غائب. -ممثل الطمبة صرح بأن :تم اجراء  4حصص في االعالم األلي وىي حصص تطبيقية  ،اجريت في اسبوعين.

)2يقُبص انهغت انفزَظُت
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذة :باسميمان أمال حيث صرحت بأنو اجريت حصة واحدة تمكنا فيياشرح خصائص البحث العممي وعمم المصطمحات وضياع حصة بسبب االضراب
 -ممثل الطمبة صرح بأن :وقد وافق الطالب عمى الحصص التعويضية التي ستبرمج من طرف االساتذة

)3يقُبص يذخم إنً ػهى اجخًبع انخُظُى
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذة :بوساحة نجاة حيث صرحت بأنو بالنسبة ليذا المقياس اجرت االستاذة 6حصص وتم استغالل حصص التطبيق الى محاضرات  4محاضرات وتطبيق.
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذة :بوساحة نجاة حيث صرحت بالنسبة لمتطبيق سيتم ترجمة نصوصفي التنظيم من قبل الطمبة.
 -ممثل الطمبة صرح بأن :بأنو يوافق عمى ما جاءت بو األستاذة.

 وحذاث انخؼهُى االفقُت)9يقُبص احصبء وصفٍ
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ :مزياني الوناس حيث صرح بأن :االستاذ حاول تطبيق االحصاء الوصفي فيالتنظيم والمالحظ أن ىناك حضور محتشم لمطمبة وتناولت مقدمة عامة حول االحصاء
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذة :زكور محمد مفيدة حيث صرح بأنو تم استالم المقياس مؤخ ار وقداجرت االستاذة حصتين الحصة االولى كانت محاضرة حول االحصاء بشكل عام والحصة الثانية كانت تطبيق
 ممثل الطمبة صرح بأن :تم تقديم محاضرتين طرحت من خالليا مدخل عام حول االحصاء ثم الدخول فيالمقياس.

َ .IIقبط يخفزقت.
 تدخل األستاذ :مزياني الوناس يقترح بأن تبرمج حصص ورزنامة االجتماعات خالل ايام متفرقة وحل مشكلالصبورة خاصة في مقياس االحصاء حيث نوعية الطباشير الرديئة مما يصعب الكتابة عمى الصبورة.
 ردت األستاذة :كمثوم مسعودي بأن البرنامج الخاص بجدول االجتماعات تم وفق توافق بين جدول توقيت تدريساالساتذة وجدول توزيع الطمبة.
 صرح ممثل الطمبة بأن ىناك مشكل قاعات بحيث أن عدد الطمبة كبير يطمب اجراء المحاضرات في قاعات كبيرة.ردتاألستاذة كمثوم مسعودي بأنة يتم حسم االمر بالبحث عن قاعات تستوعب ىذا العدد.
تمت الموافقة باإلجماع عمى ما جاء في التدخالت ،وبعد أن شكر الرئيس الحضور عمى حسن تعاونيم وحسيم
الميني ،رفعت الجمسة عمى الساعة 97:75 :من نفس السنة والشير واليوم المذكورين أعاله.
رئيس الشعبة
رئيس القسم

مسؤول الميدان

انجًهىرَت انجشائزَــت انذًَقزاطُـت انشؼبُت
وسارة انخؼهُى انؼبنٍ و انبحث انؼهًٍ
جبيؼــت قبصـذٌ يزبــبح ورقهــت
كهُت انؼهىو اإلَظبَُـت واإلجخًبػُـت
قظى انؼهىو اإلجخًبػُت
شؼبت ػهى اإلجخًبع واألَثزوبىنىجُب

يحضز إجخًبع انهجُت انبُذاغىجُت نخخصص ػهى االجخًبع حُظُى وػًم يظخىي انثبَُت يبطخز
في اليوم الواحد والعشرين من شير نوفمبر لسنة ألفين وثالثة عشر وعمى الساعة ،96:34:تم عقد إجتماع لمجنة

البيداغوجية بمقر الكمية قاعة االساتذة وذلك تحت رئاسة مسؤول تخصص عمم االجتماع األستاذ عيساوي الساسي

 ،وبحضوراألساتذة - :الحوش مازن

 بن داود العربي -بوسحمة إيناس

 -زكور محمد مفيدة

وغاب عن اإلجتماع األساتذة - :بشتمة مختار

 -زموري زينب

 -زردومي أسامة

 بن عيسى محمد الميدي -مفاتيح بومدين

كما غاب عن اإلجتماع ممثل الطمبة.

وتمثل جدول األعمال في النقاط التالية -9 :محاور الدروس و سير الدروس ونسبة التقدم فييا
 -2متفرقات
وبعد الترحيب بالحضور من طرف السيد مسؤول اإلختصاص ،دعاىم إلى التداول حول نقاط جدول األعمال.

 .Iطُز انذروص و َظبت انخقذو ويحبور انذروص
 وحذاث انخؼهُى األطبطُت)9يقُبص حًُُت انًىارد انبشزَت
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ :الحوش مازن حيث صرح بأن المحاضرة تسير في شكل شبو عادي. األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ :الحوش مازن حيث صرح بأن االعمال التطبيقية تسير بشكل عاديحيث انجز  3بحوث تطبيقية.
 -ممثل الطمبة غائب.

)2يقُبص طىطُىنىجُب انًؤطظت
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ :عيساوي الساسي حيث صرح بأنو قدم  9حصص ،بحيث تم توزيع البرنامجعمى الطمبة ،مع نسبة حضور تقدر ب %57من الطمبة.

 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ :عيساوي الساسي حيث صرح بأنو لم تقدم أي حصة نظ ار الاستغالليافي المحاضرات.
 -ممثل الطمبة غائب.

)3يقُبص انخحهُم انظىطُىنىجٍ نهًؤطظت انجشائزَت
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بشتمة مختار غائب. األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :زموري زينب غائبة. -ممثل الطمبة غائب.

 )4يقُبص انحزكبث انؼًبنُت
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ :بن داود العربي حيث صرح بأنو أنجز عشرة ( )97حصص ،أي تم إنجازقرابة  77في المائة من البرنامج.
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ :بن داود العربي حيث صرح بأنو قدم عمال واحدا حول األوضاعالسائدة ألساتذة التعميم الثانوي حول اإلضراب.
 -ممثل الطمبة غائب.

 وحذاث انخؼهُى انًُهجُت)9يقُبص انًُهجُت
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بن عيسى محمد الميدي غائب. األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بوسحمة ايناس حيث صرحت بأنو قدمت  8محاضرات تطبيقيةتطبيقا ومحاضرة(نظ ار لتقديم الحصص مشتركة لمتخصصين -تنظيم وعمل و اإلتصال -وبحضور أستاذي المحاضرة
وكذا أستاذي األعمال الموجية).
 -ممثل الطمبة غائب.

 وحدات التعميم االستكشافية)9يقُبص قبَىٌ انؼًم
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ :مفاتيح بومدين غائب. األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ :مفاتيح بومدين غائب. -ممثل الطمبة غائب.

)2يقُبص إػالو أنٍ
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :زردومي أسامة غائب. األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :زردومي أسامة غائب. -ممثل الطمبة غائب.

)3يقُبص انهغت انفزَظُت

 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة):يوجد عجز في تغطية المقياس. ممثل الطمبة غائب. رد اإلدارة :ىناك إتفاق مع األستاذ تواتي محمود لتغطية ىذا المقياس ،إبتداءا من شير ديسمبر  2793حتى يتمتسوية برنامج الطمبة مع برنامج األستاذ ،وسيتم إستدراك الحصص الضائعة.

وحذاث انخؼهُى االفقُت)9يقُبص االحصبء انخحهُهٍ
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذة :زكور محمد مفيدة حيث صرحت بأنو نظ ار اللتحاقيا متأخرة فإن نسبة

التقدم ىي  3محاضرات.

 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذة :زكور محمد مفيدة حيث صرحت بأنيا قدمت عمال موجيا واحدا . -ممثل الطمبة غائب.

َ .IIقبط يخفزقت.

 -تدخل األستاذ ممثل االدارة وأعمم كافة اعضاء المجنة البيداغوجية الحاضرين بأن عممية التعويض التتم اال

بإعالم وأخذ رأي االدارة المسبق.

بينما بالنسة لمتعويض عند الذىاب في تربص عممي الى الخارج يجب ان يتم مسبقا.تمت الموافقة باإلجماع عمى ما جاء في التدخالت ،وبعد أن شكر الرئيس الحضور عمى حسن تعاونيم وحسيم

الميني ،رفعت الجمسة عمى الساعة 97 :و25د من نفس السنة والشير واليوم المذكورين أعاله.
رئيس الشعبة
رئيس القسم

مسؤول الميدان

انجًهىرَت انجشائزَــت انذًَقزاطُـت انشؼبُت
وسارة انخؼهُى انؼبنٍ و انبحث انؼهًٍ
جبيؼــت قبصـذٌ يزبــبح ورقهــت
كهُت انؼهىو اإلَظبَُـت واإلجخًبػُـت
قظى انؼهىو اإلجخًبػُت
شؼبت ػهى اإلجخًبع واألَثزوبىنىجُب

يحضز إجخًبع انهجُت انبُذاغىجُت نخخصص ػهى اإلجخًبع االحصبل يظخىي انثبنثت
في اليوم الواحد والعشرين من شير نوفمبر لسنة ألفين وثالثة عشر وعمى الساعة ،94:33:تم عقد إجتماع لمجنة

البيداغوجية بمقر الكمية قاعة االساتذة وذلك تحت رئاسة رئيس الشعبة األستاذة مسعودي كمثوم،
وبحضوراألساتذة - :مبارك شيماء

 بن داود العربي -حمايمي محرز

 -محامدية ايمان

 -كبار عبد اهلل

 -مسعودي كمثوم

وغاب عن اإلجتماع األساتذة - :عزيز سامية

 -بويعمى نصيرة

وغاب عن اإلجتماع ممثل الطمبة.

وتمثل جدول األعمال في النقاط التالية -9 :سير الدروس ونسبة التقدم ومحاور الدروس.
 -2متفرقات

وبعد الترحيب بالحضور من طرف السيدة رئيسة الشعبة ،دعتيم إلى التداول حول نقاط جدول األعمال.

 .Iطُز انذروص و َظبت انخقذو.
 وحدات التعميم األساسية)9يقُبص وطبئم االحصبل وحكُىنىجُبحه انحذَثت
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذة :مبارك شيماء حيث صرحت بأنو تم تقديم البرنامج لمطمبة وتم تقديم 3حصص خالل ىذا الشير مع تقديم  4محاضرات ( التكنولوجيا المفيوم والوظائف ،الثورة التكنولوجية ومراحميا،
الحاسوب واالنترنت).

 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذة :مبارك شيماء ،حيث صرحت بأنو تم توزيع البحوث عمى الطمبة وتمتقديم بحثين خالل ىذا الشير وتم استغالل حصتين التطبيق لممحاضرة في السداسي.
 -ممثل الطمبة غائب.

)2يقُبص يذخم انً ػهى االجخًبع االحصبل

 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ :بن داود العربي حيث صرح بأنو تم تقديم البرنامج لمطمبة ،عدد الحصص

التي اجريت  3حصص مع تقديم محاضرتين تاريخ دراسة عمم االتصال  ،عالقة عمم االجتماع باالتصال وسير

عادي لمدروس.

 -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ :بن داود العربي حيث صرح بأن حصة واحدة النو تم استغالل

الحصص السابقة لممحاضرات ،تم عرض بحث واحد.
 -ممثل الطمبة غائب.

)3يقُبص االحصبل وانخغُز االجخًبػٍ
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ :كبار عبد اهلل حيث صرح بأن لم يتم تقديم البرنامج لمطمبة بسبب التداخل مع

بعض المقاييس وسيتم مناقشتو مع فريق التكوين وقد اجرى  3حصص وتم تقديم محاضرتين ( مدخل عام لالتصال

 ،االتصال في المجتمع البدائي).

 -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ :كبار عبد اهلل حيث صرح بأن تم توزيع البحوث مع استغالل حصة

التطبيق لممحاضرة ولم نتقدم في الدروس بسبب المناسبات واالضراب (الثالثاء).
 -ممثل الطمبة غائب.

)4يقُبص انؼالقبث انؼبيت
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذة :محامدية ايمان ،حيث صرحت بأنيا قدمت سبعة حصص وحضور الطمبةعادي ونسبة التقدم جيدة ،كما تم إستغالل حصص األعمال الموجية لإللقاء المحاضرات.

 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذة :محامدية ايمان ،حيث صرحت بأنيا قدمت حصة واحدة ،نظ ارإلستغالل باقي الحصص في المحاضرات.

 -ممثل الطمبة غائب.

)5يقُبص اطخزاحُجُبث االحصبل
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذة :بويعمى نصيرة غائبة

 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذة :بويعمى نصيرة غائبة -ممثل الطمبة غائب.

 وحدات التعميم المنيجية)9يقُبص حقُُبث انبحث
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة):عزيز سامية غائبة

 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :عزيز سامية غائبة -ممثل الطمبة غائب.

 وحدات التعميم األستكشافية)9يقُبص ػهى اجخًبع انهغت وانظًُىنىجُب

 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ :حمايمي محرز حيث صرح بأنو تم استالم المقياس مع االستاذ متأخر تم

تقديم حصة واحدة حول موضوع المفاىيم والمصطمحات االساسية المتعمقة بالمقياس بعدىا اول محرم ثم اضراب

الطمبة ،المقايس سداسي ،كما أنو مستعد لتعويض الحصص لمتدارك.

 -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذة :مسعودي كمثوم حيث صرح بأن تم استالم المقياس متأخر والمقياس

سداسي ،تم حصة واحدة.
 -ممثل الطمبة غائب.

َ2قبط يخفزقت.
 تدخل األستاذ(ة) :كبار عبد اهلل ،أشار إلى كثرة االجتماعات بمعدل مرة كل شير وقد وافق عمييا كل االساتذة،وبقترح االستاذ كبار أن تنشأ لشعبة عمم االجتماع لجنة عممية تشرف عمييا فرق التكوين والمجان البيداغوجية.
تمت الموافقة باإلجماع عمى ما جاء في التدخالت ،وبعد أن شكر الرئيس الحضور عمى حسن تعاونيم وحسيم

الميني ،رفعت الجمسة عمى الساعة 95:و  95دقيقة من نفس السنة والشير واليوم المذكورين أعاله.

رئيس الشعبة
رئيس القسم

مسؤول الميدان

انجًهىرَت انجشائزَــت انذًَقزاطُـت انشؼبُت
وسارة انخؼهُى انؼبنٍ و انبحث انؼهًٍ
جبيؼــت قبصـذٌ يزبــبح ورقهــت
كهُت انؼهىو اإلَظبَُـت واإلجخًبػُـت
قظى انؼهىو اإلجخًبػُت
شؼبت ػهى اإلجخًبع واألَثزوبىنىجُب

يحضز إجخًبع انهجُت انبُذاغىجُت نخخصص االَثزوبىنىجُب انثقبفُت واالجخًبػُت يظخىي انثبنثت
في اليوم الواحد والعشرين من شير نوفمبر لسنة ألفين وثالثة عشر وعمى الساعة ،95:39:تم عقد إجتماع لمجنة

البيداغوجية بمقر الكمية قاعة االساتذة وذلك تحت رئاسة رئيس الشعبة(مسعودي كمثوم).
وبحضور األساتذة - :بويعمى وسيمة
 -بوزغاية باية

 -شرقي رحيمة

 عريف عبد الرزاق -طمباوي حسين

 -بن صافي سميرة

وغاب عن اإلجتماع ممثل الطمبة.

وتمثل جدول األعمال في النقاط التالية -9 :سير الدروس و نسبة التقدم.
 -2متفرقات

وبعد الترحيب بالحضور من طرف السيدة رئيسة الشعبة ،دعتيم إلى التداول حول نقاط جدول األعمال.

 .Iطُز انذروص و َظبت انخقذو.
 وحدات التعميم األساسية)9يقُبص اَثزوبىنىجُب انؼبئهت وانقزابت
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذة :بويعمى وسيمة حيث صرحت بأنو صرحت بأنو صرحت بأنو صرحت بأنو تمتقديم محاور البرنامج لمطمبة ،مقياس سداسي ،تم تغطية  4محاضرات.
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذة :بويعمى نصيرة غائبة. -ممثل الطمبة غائب.

)2يقُبص اَثزوبىنىجُب انهجزة وانؼالقبث االثُُت
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذة :بن صافي سميرة ،حيث صرحت بأنو تم تقديم  5حصص تم خالليا تقديممحاضرة واحدة  ،نظ ار لغياب الطمبة تم تقديم البرنامج بالتنسيق مع الدكتور خميفة عبد القادر.
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة):بن صافي سميرة حيث صرحت بأنو تم انجاز  4حصص وتم فيياتقديم عناوين لمبحث ،لم تبدأ العروض.
 -ممثل الطمبة غائب.

 -وقد اعترضت ممثمة االدارة عمى طريقة أداء االساتذة.

)3يقُبص اَثزوبىنىجُب انًجبل وانظكٍ
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بوزغاية باية حيث صرحت بأن المقياس في اشكال ألنو متواصل منحيث الدروس لمسنة الثانية ،الثالثة ،وفي الماستر تم توزيع البرنامج عمى الطمبة ،وتقديم  4محاضرات.
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بوزغاية باية حيث صرح بأن تم توزيع االعمال التطبيقية عمىالطمبة  ،وتم انجاز بحث واحد وقد ضاعت حصة بسبب االضراب ،بحوث فردية بصيغة نظرية تطبيقية.
 -ممثل الطمبة غائب.

)4يقُبص اَثزوبىنىجُب انذٍَ
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ :عريف عبد الرزاق حيث صرح بأن المقياس سداسي واستمم االستاذ متأخ ارمن االستاذة برقية  ،تم استغالل حصة تطبيقية لممحاضرة حصة ضاعت بسبب االضراب  ،تم تقديم البرنامج
باجتياد شخصي من قبل االستاذ  ،تم تقديم محاضرتين سيتم بعض الممخصات لممواضيع البسيطة المحتوى.
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ :عريف عبد الرزاق حيث صرح بأنو قد تم استغالل حصة االعمالالموجية لممحاضرة.
 -ممثل الطمبة غائب.

 وحدات التعميم المنيجية)9يقُبص يُهجُت وحقُُبث انبحث
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذة :شرقي رحيمة حيث صرحت بأن حضور الطمبة جيد نتيجة إلدراك الطمبةألىمية المقياس ،واستغمت االستاذة حصة التطبيق  5محاضرات مع ضياع المحاضرة بسبب االضراب ،والطمبة
ميتمين.
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذة :شرقي رحيمة حيث صرحت بأنيا لم توزع البحوث وستوزعيا فياالسبوع القادم ،ولفتت االستاذة االنتباه الى توقيت الحصة ألنيا اخر حصة وىذا يؤثر عمى انتباه الطمبة وقد اصرت
ممثمة االدارة الى ضرورة العمل عمى المذكرات ومناقشتيا في ىذه الحصة.
 -ممثل الطمبة غائب.

 وحدات التعميم األستكشافية)9يقُبص جغزافُب طكبَُت
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ :طمباوي حسين حيث صرح بأنو أنجز  6حصص 5،محاضرات تم توزيعالبرنامج حضور الطمبة البأس بو.
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ :طمباوي حسين حيث صرح بأن تطبيقين وتوزيع االعمال التطبيقيةفردية ،ويتم تقديم عرضين.

 -ممثل الطمبة غائب.

 وحدات التعميم األفقية)9يقُبص نغت ايبسَغُت
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :ال يوجد أستاذ . -ممثل الطمبة غائب.

َ .IIقبط يخفزقت.
 أدلت االدارة التوضيحات بشأن التعويض والحصص الضائعة أو لألساتذة المستفيدين من منحة التربص  ،وأيتعويض يتم من خالل طمب ،وسبب التعويض لإلدارة.
 شرقي رحيمة ،اقترحت الخرجات الميدانية والتي ادلى بيا الطمبة ممثمة االدارة اقتراح يوم دراسي لمطمبة تمتالموافقة باإلجماع عمى ما جاء في التدخالت ،وبعد أن شكر الرئيس الحضور عمى حسن تعاونيم وحسيم الميني،
رفعت الجمسة عمى الساعة.96:32.:من نفس السنة والشير واليوم المذكورين أعاله.
رئيس الشعبة
رئيس القسم

مسؤول الميدان

انجًهىرَت انجشائزَــت انذًَقزاطُـت انشؼبُت
وسارة انخؼهُى انؼبنٍ و انبحث انؼهًٍ
جبيؼــت قبصـذٌ يزبــبح ورقهــت
كهُت انؼهىو اإلَظبَُـت واإلجخًبػُـت
قظى انؼهىو اإلجخًبػُت
شؼبت ػهى اإلجخًبع واألَثزوبىنىجُب

يحضز إجخًبع انهجُت انبُذاغىجُت نخخصص ػهى اإلجخًبع انخزبىٌ يظخىي انثبنثت

في اليوم الواحد والعشرين من شير نوفمبر لسنة ألفين وثالثة عشر وعمى الساعة ،94:37:تم عقد إجتماع لمجنة
البيداغوجية بمقر الكمية قاعة االساتذة وذلك تحت رئاسة مسؤول التخصص األستاذ عيساوي الساسي،
 -بويعمى وسيمة

وبحضوراألساتذة:

 فرج اهلل صورية محامدية ايمان ثاليجية نورة الحوش ماون برقية سييمةممثل الطمبة - :سديرة نوال
وغاب عن اإلجتماع األساتذة - :سالم بوجمعة
وتمثل جدول األعمال في النقاط التالية -9 :سير الدروس ونسبة التقدم ومحاور الدروس.
 -2متفرقات

وبعد الترحيب بالحضور من طرف السيدة رئيسة الشعبة ،دعتيم إلى التداول حول نقاط جدول األعمال.

 .Iطُز انذروص و َظبت انخقذو.
 وحدات التعميم األساسية)9يقُبص ػهى اجخًبع انخزبُت
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بويعمى وسيمة حيث صرحت بأنو قد تم توزيع محاور المقياس بالتفصيلعمى الطمبة  ،ونظ ار لإلجراءات المتبعة من طرف االستاذة في استغالل حصة االعمال الموجية في تقديم
المحاضرات تم تقديم  8محاضرات.
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بويعمى وسيمة حيث صرحت بأن وانطالق من االسبوع الثالث منشير نوفمبر بدأنا في تقديم البحوث وتفعيل حصة االعمال الموجية.

 ممثل الطمبة صرح بأن أكدت الطمبة ما قالتو أستاذة المقياس إال انيا تؤكد عمى عدم وجود مشاكل في المقياسمن ناحية الطريق أو المحتوى.

)2يقُبص انخحهُم انظىطُىنىجٍ نهُظى وانًؤطظبث انخزبىَت
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة).:فرج اهلل صورية حيث صرحت بأنو تم تقديم  6محاضرات خالل  7حصصكما تم استغالل حصة االعمال الموجية مؤقتا وىذا لصعوبة الحصول عمى المراجع بالنسبة لمطمبة واالستاذة.
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :فرج اهلل صورية حيث صرحت بأنو تم توزيع البحوث اال انو معمشكمة المراجع لم يتم بعد تقديم البحوث.
 ممثل الطمبة صرح بأنو بالنسبة ليذا المقياس ىناك صعوبة في ايجاد المراجع وبالنسبة لسيرورة الدروس ىيعادية وطريقة االستاذة مقبولة ومفيومة.

)3يقُبص انخزبُت وانخكىٍَ فٍ انجشائز
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :محامدية ايمان حيث صرحت بأنو تم تقديم بحث ولحد وىذا إلستغاللالحصص لمتقدم في المحاضرات وتصرح االستاذة صعوبتيا بنقص المراجع في ىذا الموضوع في المكتبة.
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :محامدية ايمان حيث صرحت بأنو تم تقديم بحث واحد وىذاإلستغالل الحصص لتقديم المحاضرة ،وصرحت بصعوبة وجود المراجع.
 -ممثل الطمبة صرح بأن أكدت الطالبة ما قالتو االستاذة.

)4يقُبص انخزبُت انًقبرَت
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة).:سالم بوجمعة غائب. األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :سالم بوجمعة غائب. ممثل الطمبة صرح بأنو تم تقديم  3حصص بالنسبة لممحاضرات و  3حصص بالنسبة لألعمال الموجية  ،واليوجد أي مشكل بالنسبة لمطريقة.

)5يقُبص يؤطظبث انخُشأة االجخًبػُت
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :ثاليجية نورة حيث صرحت بأنو تم تقديم  3حصص ،تم تقديم المحاضراتفييا ونقص الحصص راجع لتصادف المناسبات الدينية مع وقت المقيالس ،وال توجد مشاكل مع الطمبة.
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :ثاليجية نورة حيث صرحت بأنو تم تقديم بحث واحد في المقياس. ممثل الطمبة صرح بأن الطالبة تستحسن استعمال جياز االسقاط في المحاضرة والتطبيق وىذا ما سيل عمييمطريقة الفيم.

 وحدات التعميم المنيجية)9يقُبص حقُُبث انبحث
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ :مازن الحوش حيث صرح بأنو تم تقديم برنامج المقياس والوقوف عمى نقاطضعف الطمبة في المنيجية لمتركيز عمييا وتداركيا  ،تم تقديم  3الى  4حصص محاضرات.

 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ :مازن الحوش حيث صرح بأنو تم تقديم  4حصص لالعمال الموجيةتم من خالليا عرض البحوث.
 -ممثل الطمبة صرح بأن تؤكد الطالبة أن طريقة سير الدروس حسنة ومستحسنة ممن طرف اعضاء الفوج.

وحدات التعميم األستكشافية
)9يقُبص اقخصبدَبث انخزبُت
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :برقية سييمة حيث صرحت بأنو تم تقديم  7حصص و 5محاضرات  ،كاناستغالل في بادئ االمر لحصص االعمال الموجية.

 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :برقية سييمة حيث صرحت بأنو تم تقديم حصتين ( )2تم حصرمجموعات تعمل بشكل جماعي في تحميل فصول كتب معينة وقد ساعدت االستاذة الطمبة في ىذه النقطة باعتبارىم
مجموعة من الكتب لتدارك االمر.
 -ممثمة الطمبة تؤكد عمى ان الطريقة المتبعة من طرف االستاذة مستحسنة.

َ .IIقبط يخفزقت.
 تدخل األستاذ(ة) :فرج اهلل صورية تقترح ايجاد صيغة لتسييل الحصول عمى مراجع واقتراح عناوين تسمم الىرئيسة القسم لالتصال بمكتبة الجامعة وتسريع االجراءات  ،وىذا ما وافقت عمية رئيسة القسم.
 -تدخل األستاذ(ة) :ثاليجية نورة تطمب التسييل في اجراء بحوث ميدانية لمطمبة وىذا ما وافقت عميو رئيسة القسم

وأيدتو وشجعت عمى ىذا النوع من البحوث.

 -لقد وافق جميع األساتذة الحاضرين عمى جميع النقاط واإل نشغاالت المشار الييا في ىذا المحضر.

 -يصرح جميع االساتذة الحاضرين عمى استيائيم لعدم حصوليم عمى الكتب من طرف المكتبة كقانون متخذ ىذا

العام.

 -تدخل ممثل الطمبة :تم استفسار الطالبة عمى بعض االمور الخاصة بالمذكرات وعدد أعضائيا وقد ردت عمييا

رئيسة القسم وأوضحت ليا كافة اإل نشغاالت التي طرحت.

_ تقترح الطالبة اعادة النظر في نظام االعارة واقتراح نظام االعارة الداخمية وتوقيتيا خاصة بالنسبة لمسنة الثالثة

في جميع التخصصات ،وتصرح رئيسة القسم بضرورة ارسال نسخ من التوقيت الزمني لمطمبة الى امانة المكتب

لتسييل العممية.

تمت الموافقة باإلجماع عمى ما جاء في التدخالت ،وبعد أن شكر الرئيس الحضور عمى حسن تعاونيم وحسيم

الميني ،رفعت الجمسة عمى الساعة ،95:35:من نفس السنة والشير واليوم المذكورين أعاله.

رئيس الشعبة
رئيس القسم

مسؤول الميدان

انجًهىرَت انجشائزَــت انذًَقزاطُـت انشؼبُت
وسارة انخؼهُى انؼبنٍ و انبحث انؼهًٍ
جبيؼــت قبصـذٌ يزبــبح ورقهــت
كهُت انؼهىو اإلَظبَُـت واإلجخًبػُـت
قظى انؼهىو اإلجخًبػُت
شؼبت ػهى اإلجخًبع واألَثزوبىنىجُب

يحضز إجخًبع انهجُت انبُذاغىجُت نخخصص ػهى اإلجخًبع االحصبل يظخىي اِونً يبطخز
في اليوم الواحد والعشرين من شير نوفمبر لسنة ألفين وثالثة عشر وعمى الساعة  ،95:93:تم عقد إجتماع لمجنة

البيداغوجية بمقر الكمية قاعة االساتذة وذلك تحت رئاسة رئيسة الشعبة ،وبحضور األساتذة:
 -مسعودي كمثوم

 -بغدادي خيرة

 -مزياني الوناس

 بن حدوش عيسى -جابر مميكة

 -حمداوي عمر

 -محامدية ايمان

 بن زياني محفوظ قودة عزيزنائبة ممثل الطمبة:
ممثل الطمبة:

 -باسميمان أمال

 -عماري مريم

 -ونيس لندة.

وغاب عن اإلجتماع األستاذ - :زردومي أسامة

وتمثل جدول األعمال في النقاط التالية -9 :سير الدروس ونسبة التقدم ومحاور الدروس.
 -2متفرقات

وبعد الترحيب بالحضور من طرف السيدة رئيسة الشعبة ،دعتيم إلى التداول حول نقاط جدول األعمال.

 .Iطُز انذروص و َظبت انخقذو.
 وحدات التعميم األساسية)9يقُبص انُظزَت انظىطُىنىجُت انًؼبصزة
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذة :جابر مميكة حيث صرحت بأنو البرنامج تم االتفاق عميو مع الطمبة ىناكمحاور كبرى حاولت التفصيل فييا اجريت حصص وتم انجاز اربع محاضرات االولى بعنوان مدخل الى مفيوم
االتصال الثانية عناصر االتصال ومستوياتو  ،الثالثة حول النماذج االساسية في االتصال والرابعة مدخل الى مفيوم
النظرية التطورية.

 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة):جابر مميكة حيث صرحت بأن السير عادي استغمت النجازالمحاضرات واالسبوع القادم نبدأ في نظام ورشات ويعممو في نفس الحصة.
 -ممثل الطمبة صرح بأن السير عادي كما ارشارت االستاذة وليس ىناك اشكال محدد.

)2يقُبص يجخًغ االػالو واالحصبل
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ :حمداوي عمر حيث صرح بأن طبقنا استراتيجية حاولنا نبين محتوى المقياسمع ويدور حول موضوع المقياس تم انجاز خمس حصص وانجاز اربع محاضرات ىناك مشكل في تشابو بعض
المحاور االولى مدخل مفاىيم لمجتمع االتصال  ،نشأة وتطور االتصال  ،المنظور السيسيولوجي.
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ :حمداوي عمر حيث صرح بأن وضعنا خطة نظ ار لمغيابات تم توزيعالبحوث عمى الطمبة ومناقشة بعضيا (بحثين).
 ممثل الطمبة صرحت بأن تم انجاز اربع محاضرات مع استغالل حصة االعمال التطبيقية في المحاضرات وتماقتراح تقديم مواضيع ومناقشات.

)3يقُبص انخحهُم انظىطُىنىجٍ نًؤطظبث االػالو واالحصبل فٍ انجشائز
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ :بن حدوش عيسى حيث صرح بأن تم انجاز  6حصص و 6محاضرات اربعة

رسمية و  2اضافية  ،سير عادي وتم تقديم البرنامج ،برنامج سنوي  ،المحاضرة االولى حول مفيوم المؤسسة
وعناصر المؤسسة دور المؤسسة في المجتمع التحميل السسيولوجي لمؤسسة االعالم (التحميل الوظيفي).

 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ :بن حدوش عيسى حيث صرح بأن تم نوزيع البحوث عمى الطمبة وىوعبارة عن دراسات سسيولوجية حول مؤسسات االتصال في الجزائر تم جمعيا وتحميميا ونقدىا تحميل نظري ثم

الجانب التطبيقي ىاضافة الى استغالل التطبيق في المحاضرات.

 -ممثل الطمبة صرح بأن.تم انجاز  6حصص و 6محاضرات اربعة رسمية و  2اضافية.

)4يقُبص االحصبل وانؼًهُبث االجخًبػُت
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ :مسعودي كمثوم حيث صرح بأن تم انجاز  3حصص رسمية وحصة تعويضية

مسبقة وانجاز  3محاضرات عنوان االولى مدخل عام تعريف االتصال ،االتصال في عمم االجتماع وخصائصو ،

الثالثة حول عناصر العممية االتصالية  ،تم تقديم البرنامج لمطمبة.

 -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :محامدية إيمان حيث صرح بأن تم استالم المقياس مؤخ ار الحصة

االولى قدمنا فييا البحوث والسير عادي في األعمال التطبيقية.

 -ممثل الطمبة صرح بأن السير حسن لممحاضرات والتطبيق بدأنا بتقديم بحث واحد لحد أالن.

 وحدات التعميم المنيجية)9يقُبص يُهجُت انبحث
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ :بن زياني محفوظ حيث صرح بأن تم انجاز  2حصص  ،البرنامج تم تقديمو

لمطمبة وانجاز محاضرتين مع العمم ان ىناك حصة وقع فييا اجتماع.

 -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ :بن زياني محفوظ حيث صرح بأن :مازلنا لم ننطمق في االعمال

الموجية فقط بطاقات قراءة او كتب الجراء لعمال فردية.

 -ممثل الطمبة صرح بأن الطمبة موافقون عمى الطريقة  ،نقترح اعطاءنا العناصر األساسية لممحاضرات.

)2يقُبص اإلحصبء انىصفٍ
-المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :مزياني الوناس حيث صرح بأن أريد التوسع أكثر وتم تقديم البرنامج العام

أوال تعريف اإلحصاء وكيف تنظم المعطيات  ،الجداول و الجدول وكيفية تنظيميا وتم إجراء ثالث حصص وضاعت

حصتان .

-األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :مزياني الوناس حيث صرح بأن السير حسن واردت أن اعرف مدى

مطابقة الطريقة مع الطمبة .

-ممثل الطمبة صرح بأن :ليس ىناك تعميق.

 وحدات التعميم االستكشافية)9يقُبص قبَىٌ االػالو
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :قودة عزيز حيث صرح بأن سداسي التحاقي كان متأخر قدم البرنامج

لمطمبة تم انجاز محاضرتين فقط ألن االلتحاق كان متأخر بالنمقياس اول محاضرة مدخل مفاىيمي حول االعالم
ومفيوم قانون االعالم.

 -ممثل الطمبة صرح بأن سير حسن اقتراح حصص اضافية.

)2يقُبص وطبئم االػالو وانًجخًغ
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة):بغدادي خيرة حيث صرح بأن تم اجراء ثالثة حصص وانجاز  3محاضرات ،تم تقديم البرنامج لمطمبة.
 -ممثل الطمبة صرح بأن ال اشكال.

 وحدات التعميم األفقية)9يقُبص انهغت انفزَظُت
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذة :باسميمان أمال غائبة. -ممثل الطمبة صرح بأن قدمت لنا االستاذة حصة وطمبت منا تقديم عناصر قدمت حصة واحدة.

)2يقُبص اإلػالو اِنٍ
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :زردومي أسامة ،غائب. األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :زردومي أسامة  ،غائب. ممثل الطمبة صرح بأنو درسنا مبادئ االعالم اآللي  5حصص بالنسبة لممحاضرة والتطبيق ونقترح تجاوز ىذهالمشكمة.

َ .IIقبط يخفزقت.

 تدخل ممثل الطمبة:ىناك مشكال في االعارة التي تقتصر عمى المساء فقط وغمق المكتبة عمى الساعة الرابعة.تمت الموافقة باإلجماع عمى ما جاء في التدخالت ،وبعد أن شكر الرئيس الحضور عمى حسن تعاونيم وحسيم
الميني ،رفعت الجمسة عمى الساعة 93:و  45دقيقة من نفس السنة والشير واليوم المذكورين أعاله.

رئيس الشعبة
رئيس القسم

مسؤول الميدان

انجًهىرَت انجشائزَــت انذًَقزاطُـت انشؼبُت
وسارة انخؼهُى انؼبنٍ و انبحث انؼهًٍ
جبيؼــت قبصـذٌ يزبــبح ورقهــت
كهُت انؼهىو اإلَظبَُـت واإلجخًبػُـت
قظى انؼهىو اإلجخًبػُت
شؼبت ػهى اإلجخًبع واألَثزوبىنىجُب

يحضز إجخًبع انهجُت انبُذاغىجُت نخخصص اَثزوبىنىجُب يظخىي ثبَُت نُظبَض

في اليوم الواحد والعشرين من شير نوفمبر لسنة ألفين وثالثة عشر وعمى الساعة 99:و  76د ،تم عقد إجتماع
لمجنة البيداغوجية بمقر الكمية قاعة األساتذة وذلك تحت رئاسة رئيس الشعبة ،وبحضور األساتذة:
 مسعودي كمثوم أمحمد ربيع باسميمان أمال عريف عبد الرزاق بغدادي خيرة ثاليجية نورة بوسحمة ايناس بن صافي سميرة دىيمي زينبوغاب عن اإلجتماع األساتذة - :عزيز سامية
 زردومي أسامةكما غاب عن اإلجتماع ممثل الطمبة.
وتمثل جدول األعمال في النقاط التالية -9 :سير الدروس و نسبة التقدم و محاور الدروس.
 -2متفرقات
وبعد الترحيب بالحضور من طرف السيدة رئيسة الشعبة ،دعتيم إلى التداول حول نقاط جدول األعمال.

 .Iطُز انذروص و َظبت انخقذو.
 وحدات التعميم األساسية)9مقياس مدخل الى االنثروبولوجيا

 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :دىيمي زينب حيث صرحت بأنيا قدمت البرنامج لمطمبة اجريت محاضرتان

مدخل الى االنثروبولوجيا ،تابع لمعنوان اال ول وسيتم تعويض الحصة الضائعة بسبب االجتماع ،بما انا المقياس
سنوي سيتم تداركو في وقتو المحدد وقد اجرى تعديل عمى البرنامج مع األستاذ خميفة عبد القادر.

 -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :دىيمي زينب حيث صرحت بأنو تم توزيع البحوث وتم تقديم بحث

واحد.

 -ممثل الطمبة غائب.

)2يقُبص َظزَبث االَثزوبىنىجُب
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :عريف عبد الرزاق حيث صرح بأنو مقياس سنوي تم تقديم البرنامجلمطمبة محاوال اثرائو اضافة بعض الدوس تنم اجراء  4حصص قدمت خالليا محاضرة واحدة التطورية.
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :عريف عبد الرزاق حيث صرح بأنو تم استغالل الحصص التطبيقيةلممحاضرات وقد تم توزيع البحوث ولكن لم يشرع في تقديميا.
 -ممثل الطمبة غائب.

)3يقُبص حبرَخ انفكز االَثزوبىنىجٍ
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بن صافي سميرة حيث صرحت بأنو مقياس سنوي تم تقديم البرنامج

لمطمبة عدد المحاضرات ثالثة حصص نشأة االنثروبولوجيا وتطورىا بالنسبة لالستدراك استغالل التطبيق تم توزيع

البحوث عمى الطمبة ولم تقدم بسبب االضرابات.

 -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بن صافي سميرة حيث صرحت بأنو تم استغالل التطبيق تم توزيع

البحوث عمى الطمبة ولم تقدم بسبب االضرابات.
 -ممثل الطمبة غائب.

)4يقُبص انخبرَخ االجخًبػٍ نهجشائز
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بوسحمة ايناس حيث صرحت بأن المقياس سنوي ( )5محاور كبرى

لمسداسين تقدم البرنامج لمطمبة مع قائمة المراجع تم تقديم  4حصص مع تقديم  3محاضرات ،التركيبة االجتماعية
لمجزائر في عيد الفينيقين ،التركيبة االجتماعية لمجزائر في العيد الروماني  ،االحتالل الوندالي.

 -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بوسحمة ايناس حيث صرحت بأنو تم استغالل الحصص في

المحاضرات واالسبوع المقبل يبدأ التطبيق.
 -ممثل الطمبة غائب.

 وحدات التعميم المنيجية)9يقُبص انًُهجُت وحقُُبث انبحث
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :ثاليجية نورة حيث صرحت بأنو مقياس سنوي تم تقديم  4حصص تم

تقديم البرنامج و 4محاضرات تم استغالل التطبيق لممحاضرات :المعرفة والعمم ،البحث العممي  ،مراحل اعداد بحث

عممي.

 -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :ثاليجية نورة حيث صرحت بأنو تم توزيع البحوث ىذا االسبوع

أول بحث االضراب حال دون ذلك.
 -ممثل الطمبة غائب.

 وحدات التعميم األستكشافية)9يقُبص ػهى اجخًبع انثقبفٍ
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بغدادي خيرة حيث صرحت بأنو مقياس سداسي تم تقديم البرنامج لمطمبة

 4حصص تم تقديم  3محاضرات اولى  :موضوع عمم اجتماع ثقافي  ،مفيوم الثقافة  ،خصائص الثاقفة  ،مفيوم
الحضارة ،عالقة المعاصرة الثقافة بالحضارة الحضور في تذبذب.

 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة):عزيز سامية غائبة. -ممثل الطمبة غائب.

)2يقُبص اَثزوبىنىجُب طُبطُت
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :ريبع أمحمد حيث صرح بأن سداسي تم تقديم البرنامج لمطمبة مصحوببالمراجع تم اجراء محاضراتان االولى تعريفات الثالثية العائدة السياسية.

 -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :ريبع أمحمد حيث صرح بأن تم توزيع البحوث عمى ضوء

المحاضرة لم يتم تقديم عرض لحد االن لالستغاللو في المحاضرة.
 -ممثل الطمبة غائب.

 وحدات التعميم األفقية)9يقُبص اإلػالو اِنٍ
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :زردومي أسامة غائب. -ممثل الطمبة غائب.

)2يقُبص انهغت انفزَظُت
األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذة(ة)  :باسميمان امال حيث صرحت بأنو مقياس سنوي تم االنطالق
متأخر ولم يتم تقديم وال حصة  ،الغياب الجماعي لمطمبة واالضرابات.
 -ممثل الطمبة غائب.

َ .IIقبط يخفزقت.
 -تدخل األستاذ(ة):أمحمد ربيع  :فيما يخص تحديد الحصص واجبار الطمبة في ادماجيم في التخصيص

تمت الموافقة باإلجماع عمى ما جاء في التدخالت ،وبعد أن شكر الرئيس الحضور عمى حسن تعاونيم وحسيم
الميني ،رفعت الجمسة عمى الساعة 99 :و 58د من نفس السنة والشير واليوم المذكورين أعاله.

رئيس الشعبة

رئيس القسم

مسؤول الميدان

انجًهىرَت انجشائزَــت انذًَقزاطُـت انشؼبُت
وسارة انخؼهُى انؼبنٍ و انبحث انؼهًٍ
جبيؼــت قبصـذٌ يزبــبح ورقهــت
كهُت انؼهىو اإلَظبَُـت واإلجخًبػُـت
قظى انؼهىو اإلجخًبػُت
شؼبت ػهى اإلجخًبع واألَثزوبىنىجُب

يحضز إجخًبع انهجُت انبُذاغىجُت نخخصص اَثزوبىنىجُب انًجبل وانهىَت اإلجخًبػُت يظخىي اونً
يبطخز
في اليوم الواحد والعشرين من شير نوفمبر لسنة ألفين وثالثة عشر وعمى الساعة97:و 94د ،تم عقد إجتماع

لمجنة البيداغوجية بمقر الكمية قاعةاألساتذة وذلك تحت رئاسة رئيس الشعبة األستاذة مسعودي كمثوم،
وبحضوراألساتذة:

 -عريف عبد الرزاق

 -بغدادي خيرة

 -بويعمى وسيمة

 زكور محمد مفيدة -شرقي رحيمة

وغاب عن اإلجتماع األساتذة - :خميفة عبد القادر

 -زموري زينب

 -زردومي أسامة

كما غابت عن اإلجتماع ممثمة الطمبة :بمغوطي أسماء

وتمثل جدول األعمال في النقاط التالية -9 :سير الدروس و نسبة التقدم و محاور الدروس.
 -2متفرقات.

وبعد الترحيب بالحضور من طرف السيدة رئيسة الشعبة ،دعتيم إلى التداول حول نقاط جدول األعمال.

 .Iطُز انذروص و َظبت انخقذو.
 وحذاث انخؼهُى األطبطُت)9يقُبص اَثزوبىنىجُب انًجبل
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بويعمى وسيمة حيث صرحت بأن المحاور قدمت الى الطمبة لكن غير

مفصمة وستحاول االستاذة االجتياد في التفصيل فييا بالتنسيق مع االستاذ خميفة عبد القادر قدمت محاضرتين

وذلك بسبب عطمة أول محرم وأيام االضراب المحاضرة  9تعريف المجال (مقاربة انثروبولوجية ،نفسية).المحاضرة 2
المجال مقاربة جغرافية.

 -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بويعمى وسيمة حيث صرحت بأنو تم توزيع االعمال التي سوف

تفعل من طرف الطمبة واالنطالقة متعثرة.
 -ممثل الطمبة غائب.

)2يقُبص انهىَت االجخًبػُت

 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بغدادي خيرة حيث صرح بأن المقياس سنوي وقدمت البرنامج لمطمبة ،تم

تقديم انجاز  4محاضرات منيجية اليوية ،انواعيا ،سياق اليوية  ،وظائف اليوية  ،مكونات اليوية.

 -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بغدادي خيرة حيث صرح بأنتم التركيز عمى االعمال الميدانية

وتم توزيعيا عمى الطمبة فيو مشكل نقص عدد الطمبة عدد طمبة انثروبولوجيا (ستجابيم ) متوسط الحضور 92

طالب.

 -ممثل الطمبة غائب.

)3يقُبص يذخم انً االَثزوبىنىجُب
المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة)  :عريف عبد الرزاق حيث صرح بأنو مقياس سنوي تم توزيع البرنامج عمىالطمبة  ،عدد المحاضرات  ، 2االولى مدخل عام حول االنثروبولوجيا  ،المحاضرة  2فروع االنثروبولوجيا وتم تناول
جزء من تطبيقات االنثروبولوجيا.
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ :عريف عبد الرزاق حيث صرح بأنو تم استغالل حصص التطبيقاتلممحاضرات وبفعل االضراب لم يتم توزيع البحوث.
 -ممثل الطمبة غائب.

)4يقُبص االَثزوبىنىجُب انحضزَت
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة):كبار عبد اهلل حيث صرح بأن المقياس سنوي تم تقديم البرنامج عمى

الطمبة  4،محاضرات قدمت  :ماىية االنثروبولوجيا الحضرية مفاىيم عامة _ مواضيع ومجاالت االنثروبولوجيا

الحضرية _ أىداف وأىمية االنثروبولوجيا الحضرية _ عالقة االنثروبولوجيا الحضرية بقية التخصصات لمناىج

الحضرية المستعممة في االنثروبولوجيا.

 -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :كبار عبد اهلل حيث صرح بأنو تم استغالل الحصص التطبيقية

لممحاضرة كما تم توزيع البحوث لكن لم يتم عرضيا.
 -ممثل الطمبة غائب.

 وحذاث انخؼهُى انًُهجُت)9يقُبص يُبهج انبحث فٍ االَثزوبىنىجُب
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :خميفة عبد القادر غائب.

 -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :خميفة عبد القادر غائب.

 -ممثل الطمبة غائب.

)2يقُبص االحصبء انىصفٍ
المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة)  :زكورمحمد مفيدة حيث صرحت بأن االلتحاق كان متأخ ار بسبب اجراءاتتحويل االستاذة من الجامعة وبالتالي كان استعجال في تقديم المحاضرات واستغالل حصص االعمال الموجية

لممحاضرات وتمكن اجراء 3محاضرات ،مدخل الى عمم االحصاء ،الوسائل االحصائية ،توزيع التك اررات ولم يتم تقديم

البرنامج بسبب االستعجال.

 -االعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة)  :زكور محمد مفيدة حيث صرحت بأنيا لم تستغل حصة التطبيق

لألعمال التطبيقية بسبب التأخر.
 -ممثل الطمبة غائب.

 وحدات التعميم األستكشافية)9يقُبص حبرَخ اجخًبػٍ نهًغزة
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة):شرقي رحيمة حيث صرح بأن سداسي ىناك تعطيل بسبب الغاياب الجماعيلمطمبة في البداية وكان ىناك استغالل الحصة في اطار اليوم الدراسي أثناء تغيير الحصة لم يتم إعالمي ،تمت
محاضرة واحدة واحد بسبب االضراب لم يتم اجراء الدرس.
 ردت رئيسة الشعبة بانيا أعممتيا بالياتف عن تغيير الحصة ،بعد إلحاح من طرف األستاذة المعنية ألجل تغييرالتوقيت ،كما أنو من المفروض عمى األستاذة اإلتصال بالشعبة لإلستعالم حول جدول التوقيت الخاص بيا.
 -ممثل الطمبة غائب.

)2يقُبص جغزافُت انجشائز وانًغزة انؼبيت
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :زموري زينب غائبة. -ممثل الطمبة غائب.

 وحدات التعميم األفقية)9يقُبص االػالو االنٍ
 التطبيق مقدم من طرف األستاذ :زردومي أسامة غائب. -ممثل الطمبة غائب.

)3يقُبص انهغت انفزَظُت
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة):يوجد عجز في تغطية المقياس. رد اإلدارة :ىناك إتفاق مع األستاذ تواتي محمود لتغطية ىذا المقياس ،إبتداءا من شير ديسمبر  2793حتى يتمتسوية برنامج الطمبة مع برنامج األستاذ ،وسيتم إستدراك الحصص الضائعة.
 -ممثل الطمبة غائب.

َ .IIقبط يخفزقت.
 تدخل األستاذة :بغدادي خيرة الدروس تستغل الحصص التطبيقية وتم ارسال الدروس عمى الموقع وال يوجد سببلمطمبة.

 تدخل األستاذ(ة) :بويعمى وسيمة قضية المراجع  ،ال توجد مراجع كافية (نقصيا) ىناك بعض المذكرات في بعضالجامعات.
تمت الموافقة باإلجماع عمى ما جاء في التدخالت ،وبعد أن شكر الرئيس الحضور عمى حسن تعاونيم وحسيم
الميني ،رفعت الجمسة عمى الساعة 97:و  49د من نفس السنة والشير واليوم المذكورين أعاله.
رئيس الشعبة
رئيس القسم

مسؤول الميدان

انجًهىرَت انجشائزَــت انذًَقزاطُـت انشؼبُت
وسارة انخؼهُى انؼبنٍ و انبحث انؼهًٍ
جبيؼــت قبصـذٌ يزبــبح ورقهــت
كهُت انؼهىو اإلَظبَُـت واإلجخًبػُـت
قظى انؼهىو اإلجخًبػُت
شؼبت ػهى اإلجخًبع واألَثزوبىنىجُب

يحضز إجخًبع انهجُت انبُذاغىجُت نخخصص اَثزوبىنىجُب يظخىي انثبنثت ػهى إجخًبع حُظُى وػًم
في اليوم الواحد والعشرين من شير نوفمبر لسنة ألفين وثالثة عشر وعمى الساعة ،96:77 :تم عقد إجتماع لمجنة

البيداغوجية بمقر الكمية القاعة :األساتذة وذلك تحت رئاسة مسؤول اإلختصاص األستاذ عيساوي الساسي،

وبحضوراألساتذة:

 -الحوش مازن

 بن داود العربي بوسحمة ايناس -برقية سييمة

 -بوساحة نجاة

وغاب عن اإلجتماع األساتذة - :مفاتيح بومدين
كما غاب عن اإلجتماع ممثل الطمبة.

 -بويعمى نصيرة

وتمثل جدول األعمال في النقاط التالية -9 :سير الدروس و نسبة التقدم و محاور الدروس.
 -2متفرقات.

وبعد الترحيب بالحضور من طرف السيدة رئيسة الشعبة ،دعتيم إلى التداول حول نقاط جدول األعمال.

 .Iطُز انذروص و َظبت انخقذو ويحبور انذروص
 وحدات التعميم األساسية)9يقُبص يذخم انً ػهى اجخًبع انخُظُى
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :الحوش مازن حيث صرح بأن المقياس قد انطمق بصورة شبو عادية

بالمحاضرات وعددىا اوجزىا األستاذ بأنيا وصمت الى أربعة محاضرات أما التطبيق فوصل الى حد  3تطبيقات وما
الحظو األستاذ فيوغياب الطمبة المتكرر.

 -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :الحوش مازن حيث صرح بأن :التطبيق قد سار ىو األخر شبو

عادي حيث تجاوز  3حصص تم فييا عرض البحوث والمالحظ ىو حضور كمي لمطمبة في التطبيق عمى عكس
المحاضرات.

 -ممثل الطمبة غائب.

)2يقُبص انخُظُى انحذَث نهًؤطظت

 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بن داود العربي حيث صرح بأن :البرنامج تم تسميمو لمطمبة وقد تمت

المحاضرات بسير عادي حيث وصمت الى  97حصص تم استغالل حصص التطبيق محاضرات حضور الطمبة يكون
بصورة عادية خالل حصص المحاضرات.

 -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بن داود العربي حيث صرح بأن :حصص التطبيق تم تعويضيا

حصص محاضرات وسوف يتم تدارك حصص التطبيق في األسابيع القادمة.
 -ممثل الطمبة غائب.

)3يقُبص انخحهُم انظىطُىنىجٍ نهًؤطظت انجشائزَت
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بوسحمة ايناس حيث صرحت بأنو تم اعداد البرنامج من طرف المجيود

الشخصي لألستاذة عن طريق طرح  5محاور كبرى والمقياس سنوي  ،فقد تم تقديم  6حصص و 4محاضرات في
المحاضرة حضور الطمبة محتشم.

 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بوسحمة ايناس حيث صرحت بأنو تمت استغالل حصص التطبيقلممحاضرات عمى أن يتم الشروع في األعمال الموجية في األسوع القادم أما الحضور الخاص بالطمبة فيتم بشكل

كمي.

 -ممثل الطمبة غائب.

 )4يقُبص ادارة األفزاد وانؼالقبث االَظبَُت
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :سييمة برقية حيث صرحت بأن المقياس سداسي عدد المحاضرات 8محاضرات و 9حصص والبرنامج تم من اعداد األستاذة  ،أما حضور الطمبة في المحاضرات فيكون محدود العدد.
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :سييمة برقية حيث صرحت بأنو تم توزيع األعمال التطبيقية بإتباعطريقة البحوث الميدانية وقد تم برمجة حصتين حيث قدم العمل.
 -ممثل الطمبة غائب.

وحذاث انخؼهُى انًُهجُت
)9يقُبص يُهجُت انبحث وحقُُبحه
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بوساحة نجاة حيث صرحت بأنو تم تقديم البرنامج والذي كان اسنادا الى

مجيود شخصي لألستاذة اذ تم تقديم  8حصص منيا  5محاضرات وكان حضور الطمبة في المحاضرات محتشم
بعكس التطبيق.

 -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بوساحة نجاة حيث صرحت بأنو تم عرض  3حصص تطبيقية

قدمت في خالليا األعمال الموجية وبالنسبة لمحضور يكون بشكل كبير.

 -ممثل الطمبة غائب.

 وحدات التعميم االستكشافية)9يقُبص قبَىٌ وحشزَؼبث انؼًم
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :مفاتيح بومدين غائب. -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :مفاتيح بومدين غائب.

 -ممثل الطمبة غائب.

)2يقُبص طىطُىنىجُب اإلقخصبد انجشائزٌ
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بويعمى نصيرة غائبة. األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بويعمى نصيرة غائبة. -ممثل الطمبة غائب.

َ .IIقبط يخفزقت.
 تدخل األستاذ(ة)  :برقية سييمة :تصرح بأن ىناك تداخل في الحاور بين مقياس األستاذ العربي بن داود واألستاذمازن الحوش واقترحت بأن يختص كل أستاذ بمحور
 تدخل ممثل االدارة مسؤول التخصص األستاذ عيساوي الساسي :ذكر األستاذ بأن التقييم لألعمال الموجية يكونسداسي بالنسبة لمتعويض يتم اعالم وأخذ رأي االدارة (رئيس الشعبة) قبل القيام بأي اجراء.
تمت الموافقة باإلجماع عمى ما جاء في التدخالت ،وبعد أن شكر الرئيس الحضور عمى حسن تعاونيم وحسيم
الميني ،رفعت الجمسة عمى الساعة55 96:د ،الشير واليوم المذكورين أعاله.
رئيس الشعبة
رئيس القسم

مسؤول الميدان

انجًهىرَت انجشائزَــت انذًَقزاطُـت انشؼبُت
وسارة انخؼهُى انؼبنٍ و انبحث انؼهًٍ
جبيؼــت قبصـذٌ يزبــبح ورقهــت
كهُت انؼهىو اإلَظبَُـت واإلجخًبػُـت
قظى انؼهىو اإلجخًبػُت
شؼبت ػهى اإلجخًبع واألَثزوبىنىجُب

يحضز إجخًبع انهجُت انبُذاغىجُت نخخصص ػهى اإلجخًبع انخزبىٌ يظخىي األونً يبطخز
في اليوم الواحد والعشرين من شير نوفمبر لسنة ألفين وثالثة عشر وعمى الساعة96:و56د ،تم عقد إجتماع لمجنة

البيداغوجية بمقر الكمية قاعة األساتذة وذلك تحت رئاسة مسؤول تخصص شعبة عمم االجتماع األستاذ عيساوي

الساسي.

وبحضوراألساتذة - :بن زياني محفوظ
 -برقية سييمة

 فرج اهلل صورية -شرقي رحيمة

وغاب عن اإلجتماع األساتذة - :بودبزة ناصر

 -زموري زينب

 سالم بوجمعةكماغاب عن اإلجتماع ممثل الطمبة.

 -باسميمان أمال

وتمثل جدول األعمال في النقاط التالية -9 :سير الدروس ونسبة التقدم و محاور الدروس.
 -2متفرقات.

وبعد الترحيب بالحضور من طرف السيد مسؤول تخصص ،دعاىم إلى التداول حول نقاط جدول األعمال.

 .Iطُز انذروص وَظبت انخقذو.
 وحدات التعميم األساسية)9يقُبص انًقبربت انظىطُىنىجُت
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بودبزة ناصر غائب

 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بودبزة ناصر غائب.. -ممثل الطمبة غائب.

)2يقُبص انخُشئت األطزَت وانخزبىَت
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :زموري زينب غائبة.

 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :زموري زينب غائبة. -ممثل الطمبة غائب.

)3يقُبص فهظفت انخزبُت

 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :سالم بوجمعة غائب. األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :سالم بوجمعة غائب. -ممثل الطمبة غائب.

)4يقُبص ػهى اجخًبع انًذرطت
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ :بن زياني محفوظ حيث صرح بأن قد تم انجاز  4محاضرات وغايبين

جماعيين ونسبة الحضور ضئيمة جدا.

 -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ :بن زياني محفوظ حيث صرح بأنو أتم إستغالل الثالث ( )73حصص

األولى النجاز المحاضرات .
 -ممثل الطمبة غائب.

)9يقُبص يُهجُت انبحث
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذة :برقية سييمة حيث صرحت بأنو تم انجاز  4حصص عمى أساس محاضرتين

ونسبة حضور قميمة جدا .

 -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذة :برقية سييمة حيث صرحت بأنو تم انجاز حصتين تطبيقيتين ونسبة

حضور البأس بيا.

 -ممثل الطمبة غائب.

 وحدات التعميم األستكشافية)9يقُبص واقغ انخزبُت وانخؼهُى
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذة :فرج اهلل صورية حيث صرحت بأنو تم انجاز  3محاضرات ونسبة الحضور

قميمة.

 -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذة :فرج اهلل صورية حيث صرحت بأنو تم تحويل األعمال التطبيقية الى

محاضرات مع حضور جيد.
 -ممثل الطمبة غائب.

)2يقُبص االَثزوبىنىجُب وانخزبُت
 -المحاضرة مقدمة من طرف األستاذة :شرقي رحيمة حيث صرحت بأنو تم انجاز  3محاضرات ونسبة حضور

ضئيمة.

 -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذة :شرقي رحيمة حيث صرحت بأنو تم انجاز محاضرتين عوض األعمال

التطبيقية مع نسبة حضور البأس بيا .
 -ممثل الطمبة غائب.

 وحدات التعميم األفقية)9يقُبص انهغت انفزَظُت
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :باسميمان أمال غائبة -ممثل الطمبة غائب.

َقبط يخفزقت.
 تدخل األستاذ(ة) :برقية سييمة بأنو من المستحسن جعل الطمبة ال يميزون بين حصة المحاضرة والتطبيق بغيةرفع نسبة الحضور.
 رد ممثل اإلدارة بأن ذلك يخالف القانون والتسيير البداغوجي ،من حق الطمبة التعرف عمى حصص المحاضرات وحصص األعمال الموجية أو التطبيقات.
تمت الموافقة باإلجماع عمى ما جاء في التدخالت ،وبعد أن شكر الرئيس الحضور عمى حسن تعاونيم وحسيم
الميني ،رفعت الجمسة عمى الساعة97:92 :من نفس السنة والشير واليوم المذكورين أعاله.

رئيس الشعبة
رئيس القسم

مسؤول الميدان

انجًهىرَت انجشائزَــت انذًَقزاطُـت انشؼبُت
وسارة انخؼهُى انؼبنٍ و انبحث انؼهًٍ
جبيؼــت قبصـذٌ يزبــبح ورقهــت
كهُت انؼهىو اإلَظبَُـت واالجخًبػُت
قظى انؼهىو االجخًبػُت
شؼبت ػهى االجخًبع واألَثزوبىنىجُب

يحضز اجخًبع انهجُت انبُذاغىجُت نخخصص ػهى االجخًبع االحصبل يظخىي انثبَُت يبطخز
في اليوم الواحد والعشرين من شير نوفمبر لسنة ألفين وثالثة عشر وعمى الساعة ، 99:77:تم عقد اجتماع لمجنة
البيداغوجية بمقر الكمية القاعة :األساتذة وذلك تحت رئاسة مسؤول التخصص األستاذ عيساوي الساسي،
 -مبارك شيماء

وبحضور األساتذة:

 كبار عبد اهلل بغدادي خيرة محامدية ايمان عيساوي الساسيوغاب عن االجتماع األساتذة - :رياب رابح
 حميمو نبيلكما غاب عن االجتماع ممثل الطمبة
وتمثل جدول األعمال في النقاط التالية -9 :سير الدروس و نسبة التقدم ومحاور الدروس.
 -2متفرقات
وبعد الترحيب بالحضور من طرف السيدة رئيسة الشعبة ،دعتيم إلى التداول حول نقاط جدول األعمال.

 .Iطُز انذروص و َظبت انخقذو
 وحدات التعميم األساسية)9مقياس دراسات وبحوث في مجال اإلعالم واالتصال
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :مبارك شيماء حيث صرحت بأن محاور المقياس ىي اجتياد خاص منطرف األستاذة وعدد المحاور ىو  7محاور وكل محور يتضمن مجموعة من المحاضرات حيث تم تقديم المحور
األول باستغالل حصة التطبيقات  ،حيث تم تسجيل حضور كافة الطمبة.
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة) :مبارك شيماء حيث صرحت بأنو تم تقديم بحثين ومع مالحظةحضور كافة الطمبة.
 -ممثل الطمبة غائب.

)2مقياس مجتمع المعرفة
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ :كبار عبد اهلل حيث صرح بأنو تم تقديم  3حصص مع تقديم برنامجالمحاضرات وعناوين البحوث وتقديم محاضرتين حيث تم تسجيل حضور كافة الطمبة  ،مع مالحظة انو تم تسجيل
كثرة المناسبات التي أدت الى عدد قميل من الحصص المنجزة والمحاور ىي من اجتياد األستاذ.
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ :كبار عبد اهلل حيث صرح بأنو تم توزيع البحوث عمى الطمبة واستغمتالحصص في تقديم المحاضرات والحظ كثرة العطل والمناسبات مما أثر عمى أيام التدريس.
 -ممثل الطمبة غائب.

)3يقُبص ػهى اإلجخًبع اإلػاليٍ
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ :رياب رابح غائب. األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ :رياب رابح غائب. -ممثل الطمبة غائب.

 وحدات التعميم المنيجية)9يقُبص يُهجُت انبحث
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :بغدادي خيرة حيث صرحت بأن الدروس يتم تأطيرىا بالتنسيق معالدكتوربن عيسى وىي تنجز عمى شكل ندوات تم انجاز  8محاضرات تطبيقية والحضور مكثف لمطمبة الذين تم
دمجيم بين تخصص تنظيم وعمل وتخصص اتصال
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة):عيساوي الساسي حيث صرح بأن لم يتم انجاز وال حصة تطبيقيةنظ ار لدمج التخصصين معا وتقترح ضرورة تفعيل الحصص التطبيقية بإنجاز تحميالت ونقد األطروحات ماستر أو
دكتوراه وىذا االقتراح كان بالتنسيق مع الدكتورة بغدادي خيرة.

 -ممثل الطمبة غائب.

 وحدات التعميم االستكشافية)9يقُبص االَخزَج وانخىاصم االجخًبػٍ
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ(ة) :محامدية ايمان حيث صرحت بأنو تم تقديم محاور البرنامج وتقديم 3محاضرات خالل  4حصص  ،مع مالحظة أن البرنامج تم تكييفو من طرفنا بما يتماشى ومحتوى المقياس.
 -ممثل الطمبة غائب.

)2يقُبص انًجخًغ وإقخصبد انًؼزفت
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ :حميمو نبيل غائب. -األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ :حميمو نبيل غائب.

 -ممثل الطمبة غائب.

 وحدات التعميم األفقية)9يقُبص انهغت انفزَظُت
 األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ(ة):يوجد عجز في تغطية المقياس. ممثل الطمبة غائب. رد اإلدارة :ىناك إتفاق مع األستاذ تواتي محمود لتغطية ىذا المقياس ،إبتداءا من شير ديسمبر  2793حتى يتمتسوية برنامج الطمبة مع برنامج األستاذ ،وسيتم إستدراك الحصص الضائعة.

)2يقُبص االػالو اِنٍ
 المحاضرة مقدمة من طرف األستاذ :زردومي أسامة غائب. األعمال الموجية مقدمة من طرف األستاذ :زردومي أسامة غائب. -ممثل الطمبة غائب.

َ .IIقبط يخفزقت.
 تدخل األستاذ :كبار عبد اهلل يقترح بأن يكون سنوي ويجب أن يكون لو محاور.تمت الموافقة باإلجماع عمى ما جاء في التدخالت ،وبعد أن شكر الرئيس الحضور عمى حسن تعاونيم وحسيم
الميني ،رفعت الجمسة عمى الساعة 99:37 :من نفس السنة والشير واليوم المذكورين أعاله.
رئيس الشعبة
رئيس القسم

مسؤول الميدان

