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 وزارة التـــــعلــیم العـــــالي و البحث العلــــمي 

  
 

 جتماعإمحضر 

 نعقدا، على الساعة العاشرة صباحا، الفاتح من شهر جوان من سنة ألفین وعشرین في
بمشاركة مدیرة المعهد، ورئیس المجلس  ،عن بعدتقنیة التحاضر المرئي اجتماع عن طریق 

 ساء األقسامورؤ المكلفة بالبحث العلمي، والنائب المكلف بالدراسات،  بةالعلمي للمعهد، والنائ
 جل مناقشة والبث في جدول األعمال التالي:أواألساتذة أعضاء اللجان البیداغوجیة، من 

 .MOODLEتقییم عملیة تقدیم الدروس عن بعد عبر منصة  •
 صب نقاط امتحان الفصل األول للسنة الجامعیة الحالیة. •
 تعدیل مواضیع مذكرات طور اللیسانس وطور الماستر، ومناقشتها. •
 توراه.مناقشة رسائل الدك •
 التربصات المیدانیة. •

------------------------------------------- 

یث ح نشار خدیجة الدكتورة دیرة المعهد األستاذةمالسیدة جتماع من طرف بعد افتتاح اإل
 تمهالذي حللمستجدات الخاصة بالجانب البیداغوجي للمعهد خالل هذا الظرف  اعرض قدمت

شریف د محمتخذت في هذا الشأن، قدم األستاذ حمزة إهم القرارات التي أو ، ناكورو  وباءانتشار 
من طرف ، وبعد مناقشته المقرر لهذا االجتماع نائب مصلحة الدراسات جدول األعمال

 المشاركین تقرر ما یلي:

 :MOODLEة تقییم عملیة تقدیم الدروس عن بعد عبر منص  .1
بلوغ النصاب حتى  MOODLEضرورة مواصلة تقدیم الدروس عن بعد باستعمال منصة 

الحل األمثل لمواصلة التدریس في هذا الظرف الخاص  البیداغوجي القانوني، تعتبر المنصة
كورونا، مع تسجیل بعض المالحظات التي تصب في السیر الحسن في  وباءبانتشار 

 :استعمال هذه الخاصیة، حیث تم التركیز على

                                                                   2جامعة الجزائر                                                         
 معھد اآلثار                                                                 



 وضع دروسهم في منصةمن تدارك األساتذة الذین لم یتمكنوا لحد الساعة  ضرورة •
MOODLE. 

 مالستكبلوغ النصاب البیداغوجي أو إ غایةوضع الدروس بانتظام مواصلة  ضرورة •
 البرنامج الدراسي الخاص بكل مقیاس.

كس ع دروس وترقیمها حتى یتسنى للطلبة استغاللها بصفة جیدةعدة  صبینصح ب •
 وضع درس واحد ضخم.

 األعمال بتقدیم وخاصة فیما یتعلق أن معظم الطلبة لم یتجاوبوا مع هذه الدروسلوحظ  •
في آجالها المحددة من طرف األساتذة، لذا نذكر كل الطلبة على أهمیة وضرورة  الموجهة

مزیذ من الجهد، واالستفادة من المجهودات المقدمة من طرف الالتفاعل مع هذا المسعى وبذل 
 األساتذة والقائمین على هذه العملیة بغیة استكمال األعباء البیداغوجیة للسنة الجامعي الجاریة.  

  
    الفصل األول للسنة الجامعیة الجاریة: امتحان نقاطصب   .2

 2020جوان  25األول للسنة الجامعیة الجاریة قبل تاریخ  سداسيمتحان الإضرورة تقدیم نقاط 
 .بصب النقاط تقدیمها بصفة شخصیة إلى المصلحة الخاصةمن خالل 

 

 تعدیل مواضیع مذكرات طور اللیسانس وطور الماستر، ومناقشتها.    .3

بسبب الوضع الراهن لتفشي وباء كورونا تعذر على اغلب الطلبة انجاز الجانب التطبیقي 
 لطور اللیسانس أو الماستر، لذا فقد تقرر ما یلي: بالنسبة لمذكرات نهایة الدراسة سواء

ضیع على الطلبة تقدیم دراسة بیبلیوغرافیة لموا بالنسبة لمذكرات نهایة طور اللیسانس: •
ف لجنة تقدیم أعمالهم لتقییمها من طر  ، معالتطبیقيتعذر علیهم انجاز الجانب مذكراتهم للذین 

 .القراءة بعد موافقة األستاذ المشرف على ذلك
إذا تعذر على الطالب انجاز مذكرته نظرا  بالنسبة لمذكرات نهایة طور الماستر: •

مع  ، یمكن لألستاذ المشرف باالتفاقالتطبیقي لطبیعة الموضوع أو عدم إمكانیة انجاز الجانب
عرضهم جل أمن  2020جوان  21قبل تاریخ  تغییرهموضوع ولیس للن یقترح تعدیل أالطالب 

ألستاذ ا ترخیص ، ویمكن مناقشة األعمال المنجزة والكاملة بعدللموافقة لمجلس العلميا على
 .أصدرتها الوزارة الوصیةحسب الرزنامة التي دورتین عادیتین  ، ویتم ذلك خاللالمشرف

 



 مناقشة رسائل الدكتوراه:  .4

أما بالنسبة ، 2020جوان  1ابتداء من  المستوفیة الشروطیمكن مناقشة رسائل الدكتوراه 
لرسائل الدكتوراه التي وزعت على األساتذة بغرض تقدیم تقاریر القراءة فعلیهم أن یقدموا 

  قرارات المناقشة.بغرض استخراج التقاریر في الفترة القانونیة 

 التربصات المیدانیة:  .5

الحالي الخاص بتفشي وباء كورونا، ال یمكن إجراء التربصات المیدانیة ویؤجل  نظرا للوضع
رر فترة استئناف الفصل الثاني للسنة الجامعیة الجاریة المق إلى غایةالنظر فیها ومناقشتها 

 .2020أوت  16بتاریخ 

المعهد بجزیل الشكر واالمتنان إلى جمیع األساتذة  في نهایة االجتماع تقدمت مدیرة
والطاقم اإلداري على صبرهم وتفاعلهم وتكاتفهم في إنجاح العملیة التدریسیة في هذا الظرف 

 الصعب.

 اختتم االجتماع على الساعة الواحدة ظهرا.
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