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محضر اجتماع

إنه بتاريخ االنثين  70أكتوبر على الساعة  00:11مساء مت مبقر اخللية اجلديد (بياية املخابر) اجتماع أعضاء
خلية اجلودة اآلتية أمساؤهم:

 الدكتور :بن ورزق هشام رئيس اخليلي . األستاذة :شاكري مسي كاتب اخليلي األستاذ الدكتور :لونيس عيلي غياب. الدكت ـور :بوطاليب بن جدو. الدكتور :بن أعراب حممد. األستاذ :صحراوي عبد هللا. األستاذ :برحال حممد. األستاذ :بوسعدي وهيب. األستاذ :بامشار خري الدينوغياب كل من:

 األستاذة :طاليب آمن نائب رئيس اخليلي غيابا مربرا لسبب عائيلي (وفاة) األستاذة :غرزويل اخالص غيابا مربرا لسبب عيلمي (إجراءات التسجيل يف الدكتوراه جبامع قسنطين )جدول األعمال
اتفق أعضاء اخللية على أن يكون برنامج جدول أعمال االجتماع كما يلي:
* حتضري ميلتقى "تنمي النزاه األكادميي ومواجه ظاهرة السرق العيلمي والغش"
* دراس برنامج تكوين االساتذة اجلدد.

* متفرقات.

نتائج االجتماع

بعد تالوة رئيس اخللية جلدول األعمال املقرتح وبعد أن مت االتفاق على مياقش ةةة اليقامل املقرت ة وبعد مياقش ةةة
كل نقطة بشكل مفصل خلصت اخللية إىل ما يلي:
أوال /حتضري ميلتقى "تنمي النزاه األكادميي ومواجه ظاهرة السرق العيلمي والغش"

قدم رئيس اخللية عرض ةةا عن نوعية امللخص ةةار واألدكار املقدمة للخلية للمش ةةاركة ل امللتقى وبعد املياقش ةةار
اليت تطرقت إىل حمتوى هذه امللخصار واألدكار ال ظت اخللية ما يلي:
* قلة عدد امللخصةار املرلةلة ( 34ملخص) لذلك تقرر القبول املبدئي لكل امللخصار املرللة للخلية وتكليف
رئيس اخللية بتبليغ املوادقة املبدئية لأللاتذة على امللخصار وتيبيههم إىل ضرورة إرلال مداخالهتم للتككيم
* إعداد بطاقار لتقييم مداخالر امللتقى وكلف األلتاذ عبد هللا صكراوي بإعداد ورقة تقييمية
* تكليف رئيس اخللية مبتابعة املداخالر اليت تصةل اخللية وإرلااا إىل أعضاء اللنية ومتابعة ككيمها ي يعد
كل عض ة ة ة ةةو تقرير عن املداخالر على أن جتتمع اللنية العلمية للملتقى لدرال ة ة ة ةةة كل املداخالر بعد 07نودمرب
كأخر أجل إلرلال املداخالر
ثانيا /دراس برنامج تكوين االساتذة اجلدد

قدم رئيس اخللية مشروع برنامج تكوين األلاتذة اجلدد وبعد مياقشة حمتواه مت االتفاق على:

* ضبط برنامج تكوين األلاتذة اجلدد (نسخ مرفق هبذا احملضر)

* برجمة لقاء أويل للخلية باأللاتذة اجلدد يتم ديه تسليمهم املادة العلمية مع تعريفهم باخللية
* االتفاق على االنطالق ل دورار برنامج تكوين االلةةاتذة اجلدد مبنرد امض ةةائهم تاريخ التيص ةةي
أربعة لاعار ل يوم السبت ملدة  00ألبوع
* ضبط قائمة املكلفن بتكوين األلاتذة اجلدد ل االجتماع املقبل

وذلك بربجمة

ثانيا /متفرقات

* طل أعضة ة ة ة ة ةةاء اخللية من رئيس اخللية االلتماس من مدير اجلامعة تثمن عمل اخللية من خالل ختفيض احلنم
الساعي ألعضاء اخللية مبعدل صتن أو ساب لاعار إضادية ام

* تفعيل أعمال اخللية من خالل مياوبة بن األعضاء (برنامج مناوب األعضاء نسخ مرفق هبذا احملضر)

* العمل على جتهيز مقر اخللية بتنهيزار مكتبية مثل :هاتف داكس انرتنيت ولةةكرتارية للخلية مع وضةةع الدتة
ملقرها اجلديد
أقفل احملضر يف يومه وساعته وتارخيه

الكاتب

مسؤول اخليلي
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أوال /أهداف الدورة التكوينية
تتشةةرخ خلية اجلودة على مسةةتوى رئالةةة اجلامعة أن تيظم دورة تكوييية لفائدة األلةةاتذة املرتبصةةن املسةةاعدين
قس ة ةةم ب واملعيين باجلامعة ل املول ة ةةم اجلامعي  5702-5702ي تتض ة ةةمن هذه الدورة  04ل ة ةةاعة مولعة على
ألة ةةاس أربعة ل ةةاعار ل اليوم ملدة عش ةةرة أيام ويتض ةةمن التكوين حماض ة ةرار وورتة ةةار مقدمة من طرخ ألة ةةاتذة
خمتصةةن ل خمتلف التخصةصةةار اليت يشةةملها التكوين ويتون التكوين بشةةهادة تكوين بيداغوجي تسةةلم من طرخ
رئالة اجلامعة
هتدخ هذه الدورة إىل كقيق أهداخ حمددة ي يكون املتكصل على التكوين قادرا بعده على:
 إدراك دور ومهام التعليم العايل ودق امليظور الوطين والعاملي االندمان السلس داخل الولط اجلامعي ومعردة األطر األخالقية والقانونية امليظمة للقطاع كس مهارار التدريس وديون تسيري احملاضرار والتطبيقار واالتراخ والتقومي كس مهارار التعمال تكيولوجيار االعالم واالتصال ل جمال التعليم العايل (مهام خلية التعليم عن بعد)ثانيا /برنامج الدورة التكوينية
المحور األول :اإلطار العام للتكوين ( 05ساعات)
 /10دور ومهام التعيليم العايل يف العامل والسياق اجلزائري ( 14سا حماضرة)
 /14نظام اجلامع اجلزائري ومهامها ( 14سا حماضرة)
 /10ميثاق اآلداب واألخالقيات اجلامعي ( 14سا حماضرة)
 /10النظام األساسي لألستاذ اجلامعي ( 14سا حماضرة)
 /10دور األستاذ اجلامعي يف ترقي البحث العيلمي ( 14سا حماضرة)

 /16نظام ال ـ ـ ( LMDالفلسفة والبياء اجلوان التيظيمية واايكلية) ( 14سا حماضرة)

المحور الثاني :األسس البيداغوجية للعملية التعليمية الجامعية ( 01سا محاضرة وورشة)

 /10مقاربات وتطبيقات بيداغوجي ( 10سا حماضرة وورش )
*مقاربة األهداخ
*مقاربة املشروع
*مقاربة الكفاءار
*مقاربة ل املشكالر

 /14االتصال وتسيري قاع التدريس ( 16سا :حماضرة وورش )
-أسس االتصال البيداغوجية

* املفاهيم القاعدية لالتصال البيداغوجي (مناذن لعالقة األلتاذ والطال )
* عوائق االتصال البيداغوجي

 -إدارة الصف التعليمي وتقنيات التنشيط داخل المجموعات

* منوذن األلتاذ املدير
* منوذن األلتاذ القائد
* منوذن األلتاذ املسهل للفهم

الفعال (02سا محاضرة وورشة)
المحور الثالث :مهارات التدريس ّ
 /10األسس القاعدي لتحضري حص تدريسي 04( :سا حماضرة وورش )
* توليع برنامج املادة على التوقيت املخصص اا
* مجع املادة العلمية وتيظيمها
* تقييار احملاضرة الياجكة
* ألالي إدارة وتسيري األعمال املوجهة
* الفرقة البيداغوجية ودورها ل إجناح عملية التكوين
* نظام االتراخ على مذكرار التخرن وتقارير الرتبصار ومرادقة الطال

 /14التقومي الطاليب وبناء االختبارات ( 10سا حماضرة وورش )

المحور الرابع :استعمال تكنولوجيات االعالم واالتصال في مجال التعليم العالي
* أرضية التعليم عن بعد بياء حماضرة عن بعد
* االتراخ واملتابعة عن بعد
مالحظ  :توكل مهام احملور الرابع إىل خيلي التعيليم عن بعد
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األستاذ املكيلف بالفرتة الصباحي

األستاذ املكيلف بالفرتة املسائي

األيام

00:11-0:11

00:11-00:11

األحد

خري الدين بامشار

حممد برحال

االثنين

لونيس عيلي

الثالثا

شاكري مسي

األربعا

صحراوي عبد هللا

الخميس

بوسعدي وهيب

بن ورزق هشام

مالحظ :
 يتم بدأ املناوب بعد تسيلم األساتذة مفاتيح املكتب وخيضع برنامج كل أستاذ ليلمرون حسب انشغاله. -يبقى لألعضاء املتغيبني الراغبني يف املشارك يف املناوب مدعوين لضبط برنامج مناوبتهم يف املستقبل.

