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تشكٌلة ومهام الفرق البٌداغوجٌة للقسم
التعرٌف بفرٌق التكوٌن :
 )0الفرٌق البٌدغوجًٌ:تكون فرٌق البٌداغوجً من كل األساتذة القائمٌن على
تدرٌس الدفعة محاضرا أو مطبقا للمقٌاس  .الرئٌس ٌنتخب أو ٌعٌن من بٌن أساتذة وحدة
التعلٌم .وهذا الفرٌق ٌشكل لجنة المداوالت لوحدة التعلٌم .
 )1فرٌق التكوٌنٌ:تكون فرٌق التكوٌن من رؤساء الفرق البٌداغوجٌة ٌنتخب أو ٌعٌن
من بٌن أساتذة فرٌق التكوٌن.
 )2لجنة المداوالت :تعتبر تشكل هذه الفرق لجنة مداوالت لوحدة التعلٌم .مهام لجنة
المداوالت كما هو محدد فً القرارٌن 600المؤرخٌن فً 03نوفمبر1100
 )3اللجنة البٌداغوجٌة :تتكون للجان البٌداغوجٌة من كل أعضاء الفرٌق البٌداغوجً
باإلضافة إلى ممثلٌن الطلبة من كل فوج (عضو دائم ،وعضو نائب ) للدفعة المعنٌة ،
ٌحضرون اجتماعات اللجان البٌداغوجٌة .
مالحظة ٌ :مكن تعٌٌن الطالبٌن باختٌارهما بصفتهما أحسن طالب الفوج .
ٌ )4عتبر كل من الفرٌق البٌداغوجً وفرٌق التكوٌن مكلف بعملٌة المتابعة لتطبٌق
محتوٌات البرامج والسٌر الحسن للدروس من حٌث مضامٌنها  ،وذلك عبر اللقاءات
الدورٌة و ٌمكننا تحدٌد مهام كل فرٌق كالتالً :
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 )01تعتبر المحاضر تحت مسؤولٌة رئٌس اللجنة منذ استالمها حتى تسلٌمها إلى المسؤول
المباشر للتخصص أو الشعبة أو القسم .
 )00حضور كل أعضاء اللجنة أمر إجباري .
 )01تصادق اللجنة على تمدرس الطلبة والنتائج المتحصل علٌها خالل السداسً والسنوى
.
 )02تبدي اللجنة الرأي فً انتقال وتأجٌل أو إقصاء الطلبة من المواد والوحدات التعلٌمٌة
ومن السداسً .
 )03تقترح اللجنة اإلنقاذ للطلبة حسب معاٌٌر بٌداغوجٌة و موضوعٌة كمواظبة ،التدرج
البٌداغوجً  ،المشاركة  ،االنضباط ...إلخ  ،وفً هذه الحالة ترفع عالمة الطالب إلى
(. 01/11ال ٌعتبر اإلنقاذ حق بل هو امتٌاز من صالحٌة لجنة المداوالت )
 )04اقتراح توجٌه الطالب الذي هو فً وضعٌة إخفاق ،عند الضرورة .
 )05تصادق اللجنة على محاضر المداوالت بشكل واضح
ٌ )06عتبر محضر المداوالت المرآة العاكسة لعمل الطاقم البٌداغوجً طول فترة الدراسٌة
ٌ ،جب أن ٌكون خال من أي مؤشرات تؤدي إلى اللبس مثل الشطب أو الخدش ..إلخ
ٌ )07تم اإلعالن عن نتائج المداوالت بعد المصادقة علٌها ،عن طرٌق النشر القانونً أو
موقع الٌكترونً للقسم.
 )08فً حالة وجود خطأ تستدعً
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لجنة المداوالت للدفعة

الفرق البٌداغوجٌة للوحدات التعلٌمٌة
الفرٌق البٌداغوجً
لوحدة التعلٌم
األفقٌة

الفرق البٌداغوجً
لوحدات التعلٌم

فرٌق التكوٌن للدفعة

لجنة المداوالت للدفعة
رئٌس فرٌق التكوٌن
للدفعة

الفرٌق البٌداغوجً
لوحدة التعلٌم
اإلستكشافٌة

رئٌس فرٌق البٌداغوجً
للوحدة التعلٌمٌة

مهام لجنة المداوالت:

الفرٌق البٌداغوجً
لوحدة التعلٌم
األساسٌة

الفرق
البٌداغوجٌة
للدفعة

الفرٌق البٌداغوجً
لوحدة التعلٌم
المنهجٌة

مهام الفرٌق البٌداغوجً:

( محددة فً المواد 54/53/52/51/51/49/48/47/46/45/44/43:من القرار رقم  163مؤرخ فً  21جوان )2119

 )11عمل الجنة المداوالت عمل بٌداغوجً ٌتسم بسرٌة .
ٌ )12رتكز العمل على عملٌة تقٌٌم نشاطات الطلبة للسداسً والسنوي من الدراسة .
 )13تعتبر اللجنة سٌدة فً قراراتها وذلك وفقا لألغلبٌة البسٌطة ألعضائها  ،وفً حالة تساوى
األصوات ٌكون صوت الرئٌس مرجحا .
 )14تجتمع اللجنة فً نهاٌة كل دورة امتحان تعلٌمٌة .
 )15تظم اللجنة كل األساتذة ( األستاذ المحاضر  +األستاذ المطبق  +األستاذ األعمال الموجهة)
ٌ )16عٌٌن رئس لجنة المداوالت من بٌن األعضاء من ذوي الرتبة العلٌا .
ٌ )17كلف رئٌس لجنة المداوالت بمتابعة عملٌة المصادقة وكل العملٌات المرافقة لها وتكون مصادقته
فً المقام األخٌر بعد التأكد من إمضاء كل الطاقم دون استثناء .
ٌ )18بلغ رئس اللجنة المسؤول المباشر للتخصص أو الشعبة أو القسم بكل طارئ قد تعٌق هذه
العملٌة الحساسة والمهمة.
 )19ال ٌسمح ألي من أعضاء اللجنة بالتنقل بالمحاضر .
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ٌ )1عتبر عمل الفرٌق البٌداغوجً ضمن المهام البٌداغوجٌة .
 )2متابعة سٌر الدروس للمقاٌٌس نسبة التقدم فً الدروس (محاضرة  /تطبٌق ) .
 )3الحرص على تطبٌق محتوٌات البرامج كما وردت فً عرض التكوٌن وعلى حصول كل أستاذ على
نسخة من البرنامج من عرض التكوٌن(تتم هذه العملٌة بالتنسٌق مع رئٌس الشعبة ) .
 )4الحرص على وجود تنسٌق بٌن األستاذ المطبق وأستاذ المحاضرة.
 )5التنسٌق بٌن األساتذة المكلفٌن بالحصص التطبٌقٌة فٌما بٌنهم حول طبٌعة األعمال  /المواضٌع
المقترحة /طرق التقٌٌم والتقوٌم....وذلك تحت إشراف األستاذ المحاضر
 )6عرض كل المشكالت التً تخص محتوٌات المقاٌٌس للوحدة المعنٌة واقتراح حلول على مستوى
فرٌق التكوٌن لها.
 )7تقدٌم اقتراحات لمحتوىات مقاٌٌس ال تحتوى على محتوٌات مفصلة للمادة الوحدة التعلٌمٌة .
 )8اقتراح ضبط لمحتوٌات المقاٌٌس التً فٌها خلل من حٌث الحجم الساعً أو األرصدة أو طرق
التقٌٌم والتقوٌم ...الخ التً تعرض على مستوى فرٌق التكوٌن .
 )9تهتم بكل المسائل التً لها عالقة بالتكوٌن فً الوحدة التعلٌمٌة المعنٌة والتً ٌكلف بها الفرٌق من
طرف مسؤول المٌدان أو رئٌس القسم أو نائب العمٌد المكلف بالدراسات .
 )11المشاركة فً تنشٌط لقاءات أو ندوات لصالح أعضاء فرٌق التكوٌن جدد وللطلبة.
 )11المشاركة فً عملٌة تصمٌم لمحتوى عروض مقترحة للتكوٌن فً تخصصات جدٌدة .
ٌ )12كلف رئٌس الفرٌق بالمتابعة واإلشراف على أعمل الفرٌق بالتنسٌق مع مسؤول التخصص أو
الشعبة او القسم .
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فرٌق التكوٌن للدفعة
رئٌس الفرٌق
البٌداغوجً لوحدة
التعلٌم األفقٌة

رئٌس الفرٌق
البٌداغوجً لوحدة
التعلٌم
اإلستكشافٌة

اللجنة البٌداغوجٌة للدفعة

رئٌس الفرٌق
البٌداغوجً لوحدة
التعلٌم األساسٌة

رئٌس فرٌق
التكوٌن
للدفعة

رئٌس الفرٌق
البٌداغوجً لوحدة
التعلٌم المنهجٌة

أعضاء الفرق البٌداغوجٌة
للوحدات التعلٌمٌة

رئٌـــس الشعبـــــة
أوالتخصص

رئٌس اللجنة البٌداغوجٌة

ممثلٌن عن الطلبة لكل أفواج
الدفعة

أعضاء فرٌق التكوٌن

مهام اللجنة البٌداغوجٌة (ٌرأس اللجنة البٌداغوجٌة مسؤول الشعبة ) تتمثل فٌما ٌلى :

مهام فرٌق التكوٌن :
ٌ )1عتبر عمل فرٌق التكوٌن ضمن المهام البٌداغوجٌة لألستاذ.
 )2تنظٌم اجتماعات دورٌة،وتوثٌق هذه اللقاءات فً محاضر (تسجل فً سجل اجتماعات ٌحتفظ به على
مستوى الشعبة المعنٌة .
 )3متابعة سٌر الدروس للمقاٌٌس نسبة التقدم فً الدروس (محاضرة  /تطبٌق ) لمعرف مدى تجانس حجم
المحتوى مع الحجم الساعً للمقٌاس.
 )4الحرص على تطبٌق محتوٌات البرامج كما وردت فً عرض التكوٌن وعلى حصول كل أستاذ على نسخة
من البرنامج من عرض التكوٌن (تتم هذه العملٌة بالتنسٌق مع مسؤول الشعبة ) .
 )5عرض كل المشكالت تخص محتوٌات المقاٌٌس واقتراح حلول لها .
 )6تقدٌم اقتراحات لمحتوىات مقاٌٌس ال تحتوى على محتوٌات مفصلة للمادة .
 )7اقتراح ضبط لمحتوٌات المقاٌٌس التً فٌها خلل من حٌث الحجم الساعً أو األرصدة أو طرق التقٌٌم
...إلخ
أو
 )8تهتم بكل المسائل التً لها عالقة بالتكوٌن والتً ٌكلف بها الفرٌق من طرف مسؤول المٌدان
رئٌس القسم أو نائب العمٌد المكلف بالدراسات .
 )9اقتراح مسارات تكوٌن لٌسانس أو ماستر .
 )11المشاركة فً تنشٌط لقاءات أو ندوات لصالح أعضاء فرٌق التكوٌن أو الطلبة
 )11االهتمام متابعة عملٌة تصمٌم لمحتوى عروض التكوٌن .
ٌ )12كلف رئٌس الفرٌق بالمتابعة واإلشراف على أعمل الفرٌق بالتنسٌق مع مسؤول التخصص
أو الشعبة او القسم .
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ٌ )1عتبر عمل فً اللجنة البٌداغوجٌة ضمن المهام البٌداغوجٌة لألستاذ .
 )2تنظٌم اجتماعات دورٌة ،وتوثٌق هذه اللقاءات فً محاضر (تسجل فً سجل اجتماعات خاص
باللجان البٌداغوجٌة ٌحتفظ به على مستوى الشعبة المعنٌة ).
 )3اإلصغاء لمشاكل الطلبة فٌما ٌخص قدرة االستٌعاب للمحتوٌات المقترحة.
 )4المتابعة لسٌر الدروس للمقاٌٌس مع نسبة التقدم فً الدروس(محاضرة  /تطبٌق ) لمعرف مدى
تجانس حجم المحتوى مع الحجم الساعً للمقٌاس.
 )5على ضوء المالحظات المقدمة من طرف األساتذة والطلبة تقدٌم اقتراحات حول عملٌة تنظٌم جداول
االمتحانات وتأخٌر امتحان ألسباب موضوعٌة.
 )6اقتراح حلول للمشكالت المطروحة من طرف األساتذة والطلبة .
 )7الحرص على تطبٌق محتوٌات البرامج كما وردت فً عرض التكوٌن وعلى حصول كل أستاذ على
نسخة من البرنامج من عرض التكوٌن (تتم هذه العملٌة بالتنسٌق مع مسؤول الشعبة ) .
 )8تهتم بكل المسائل التً لها عالقة بالتحسٌن العالقة بٌن األستاذ والطالب واإلدارة والتً ٌكلف بها
الفرٌق من طرف مسؤول المٌدان أو رئٌس القسم أو نائب العمٌد المكلف بالدراسات .
 )9المشاركة فً تنشٌط لقاءات أو ندوات لصالح أعضاء الفرٌق أو الطلبة.
 )11المشاركة فً متابعة عملٌة التكوٌن ومدى توافق محتوٌاتها مع خصائص المتعلمٌن وطرق
التدرٌس لها والوسائل المعتمد فٌها .
أو
ٌ )11كلف رئٌس الفرٌق بالمتابعة واإلشراف على أشغال اللجنة بالتنسٌق مع مسؤل التخصص
الشعبة او القسم .
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