البيداغوج الموسع للكلية
اجتماع
ي
البيداغوج الموسع للكلية.
ديسمب  .21وعىل الساعة التاسعة االجتماع
عقد اليوم الخميس 9
ر
ر ي
الخاص بالدفعة األوىل ( )L3 et M2
وهذا برئاسة السيد العميد .ر
حض االجتماع السيد رئيس مجال علوم و تكنولوجيا السيد نائب العميد
للبيداغوجية.السادة نواب رؤوساء األقسام السيدات و السادة رؤساء الشعب و االختصاصات.
ر
الطالبات والطلبة
ممثلي الطلبة لمختلف االختصاصات
جدول األعمال:
1تقييم الدروس الدفعة
 2التقويم المستمر
 3مشاري ع التخرج
 4االمتحانات
 5المتفرقات
األول:
النقطة
ي
ويبق أسبوع دراسة حضوري قبل العطلة .و الدراسة الحضورية
تم انجاز  5أسابيع فعلية لحد الساعة
ي
ر
مرت يف ظروف عادية
وجل األقسام برمجة حصص إضافة ر
لشح المواد األفقية واالستكشافية
النقطة الثانية:
ر الطلبة فر
حسب ما هو مسجل فر
ي اجتماعات فرق
ي معظم دفاتر التكوين  ،تم االتفاق بحضور ممثلي
ر
ر
عىل كيفية التقويم المستمر .واعلم بها الطلبة .يف هذه النقطة شدد السيد العميد عىل ضورة
التكوين ي
ر
ر
عىل األقل.
تذكب الطلبة بكيفيات التقويم المستمر .وكذلك عىل إجراء امتحاني كتابيي ي
ر
ر
وعىل تفحص األوراق
عىل التصحيحات
ي
وشدد السيد العميد عىل ضورة تمكي الطلبة من االطالع ي
الخاصة بمختلف التقويمات.
النقطة الثالثة:
ر
ر
تبق بحيث
جل طلبة الماسب  2تحصلوا عىل مشاريعهم .وطلب من المسؤلي البيداغوجي إتمام ما ي
عىل مشاريعهم قبل العطلة
أن يتحصل كل الطلبة ي
النقطة الرابعة:
ر
جانق
االمتحانات الفصلية للمواد األساسية تنطلق بالنسبة الدفعة األوىل إبتداءا من  15إىل 21
ي
ر
جانق
أما الدفعة الثانية من  23إىل 28
ي
ر
وستعتمد كما هو منصوص عليه قانونيا عدة اختيارات يف كيفية امتحان المواد األفقية واالستكشافية
حسب ما يتفق عليه ما ر
بي أستاذ المادة وفريق التكوين .طبعا بمراعاة اقباحات الطلبة
كالتاىل :
وكانت ملخص انشغاالت الطلبة
ي
ر
تمكينهم من مختلف أنواع طرق االمتحان يف المواد األفقية أو االستكشافية .وخاصة البحوث أو
QCM
انشغاالت خاصة بمشاري ع التخرج
انشغاالت خاصة ببعض التأخر ر يف قليل من المواد
انشغاالت خاصة بالخرجات العلمية

ر
تم اإلجابة عىل جميع االنشغاالت .واألخذ بكل اقباحات
ممثلي الطلبة لمحاولة تجسيدها
المتفرقات
ر
تطرق السيد العميد إىل رضورة تفعيل النوادي العلمية الطالبية وكذلك االنخراط يف الحاضنة الجامعة
والتفكب ر يف انجاز المشاري ع ر يف ضل المؤسسات الصغبة والمتوسطة وتطوير األفكار االبتكارية .وكذلك
التمكن من اللغات واالنخراط ر يف مركز اللغات بالجامعة
الت توضع ر يف موقع الكلية والجامعة
وكذلك االلتفاتة إىل برامج التكوين بالخارج ي
ورفعت الجلسة عىل الساعة الثانية ر
عش
ي

