جامعة اجلياللي ليابس – سيدي بلعباس

كلية العلوم االنسانية و االجتماعية

نيابة العمادة للتدريس يف التدرج

نذكركم يف ما يلي بالرزنامة البيداغوجية /السداسي الثاني للسنة اجلامعية  8102 -8102للجنة البيداغوجية جلامعة
اجلياللي ليابس،إثر التعديالت الطفيفة اليت أختلت عليها نتيجة التأخر املسجل لطلبة املاسرت/سنة األوىل.
السادة رؤساء األقسام و مساعديهم و أعضاء اللجان البيداغوجية املعينني و كذا الطالبات و الطلبة و ممثليهم ،مطالبني
بضرورة مواصلة اجلهود .و العمل على احرتام هذه الرزنامة يف التحضري األمثل لالستحقاقات القادمة من مراحل أمناط التقويم
التكويين و التحصيلي أي االمتحانات السداسية الثانية اليت سوف تشهدت تعميم إجناز املداوالت (خاصة السنة األوىل) يف برنامج
بروقرس .نذكر ايضا بأن حضور املداوالت إجباري ( املادة  /82قرار  )100حيث جتتم فرق التكوين قبل تاريخ إجراء االمتحانات (
تقييم تشخيصي) مت بعدها للتداول( املادة  /84قرار  )100حول تقييم قدرات الطالبات و الطلبة حسب كفاءاتهم و اختاذ االجراءات
املناسبة .نذكر أيضا أن املشاركة يف املداوالت تأتي بعد سلسلة من األسابي املتتالية من التدريس ،فهي عمال بيداغوجيا يتوج سلسلة
واجبات األستاذ (ة) .و فيما يلي املواعيد اهلامة هلذه العملية التعليمة .
التعيينات {السداسي األول }
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املواعيد الكرونولوجية

مالحظات

الدخول اجلامعي ( التحاق الطلبة رمسيا/مبحضر رؤساء األقسام)

يوم السبت 8102/01/04

ما عدا املاسرت – سنة األوىل

برجمة اجتماعات فرق التكوين ( تقويم تشخيصي)

من  02إىل 8102/08/81

خالل  4أيام

عطلة الشتاء يوم  -8102/08/81إىل 8102/10/18

 8102/08/81مساء

قرار  218املؤرخ 8102/12/18

بداية التاريخ املربمج لالمتحانات السداسية األوىل

8102/10/10

تعليق جدول املواد  +جدول احلراسة

نهاية التاريخ املربمج لالمتحانات السداسية األوىل

8102/10/01

برجمة التعويض املربر -م التعليق

عقد اجتماعات املداوالت السداسية 0

( تقويم تكويين)

 81إىل 8102/10/40

خالل  8أيام

التعيينات {السداسي الثاني }

املواعيد الكرونولوجية

مالحظات

أسابي التعليم يف السداسي الثاني

من  81جانفي إىل  00ماي 8102

 08أسبوع من الدراسة

برجمة اجتماعات فرق التكوين ( تقويم تشخيصي)

خالل األسبوع /8ماي(تقييم املواببة ـــ

ــ تقييم التدريس /تقديم تقارير كتابية)

عطلة الربي يوم  -8102/14/80إىل 8102/18/15

 80مارس مساء  5أفريل 8102

قرار  218املؤرخ 8102/12/18

برجمة االمتحانات السداسية الثانية
عقد اجتماعات املداوالت السداسية 8

( تقويم تكويين)

امتحانات الدورة االستدراكية
عقد املداوالت ما بعد االستدراك

( تقويم تكويين)

بداية املرحلة األوىل للتسجيالت

من  81إىل 8102/15/41

تعليق جدول املواد  +جدول احلراسة

من  18إىل 8102/10/15

التقويم التكويين

من  12إىل 8102/10/04

خالل  8أيام

 02إىل 8102/10/85
من  82جوان إىل 8102/11/18

مناقشة كل مذكرات التخرج
من  8جويلية مساء 40 -أوت 8102

تنبيه  :ال تطبق إجراءات مواعيد العطل املذكورة يف هذا اجلدول على املوبفني االداريني و التقنيني و أعوان األمن( .قرار )218
تُحدد جداول رؤساء اللجان البيداغوجية لكل مادة م تاريخ و مكان و توقيت انعقادها و تُعلق باستعمال كل الوسائل القانونية.
تُسلم احملاضر األصلية ملعدالت احلصص التطبيقية قبل تاريخ االمتحانات ( ألن تقييم الطلبة ينتهي بانتهاء احلصص التطبيقية يف القاعة).
حتدد جداول اجتماع فرق التكوين للتداول يف التقويم التشخيصي لكل مادة و تدون هذه اجتماعات يف أرب حماضر ترسل نسخة أصلية
منها إىل نائب العميد املكلف بالتدريس ( الطابق الثالث).و نسخة أرشيف جبدول إرسال موثق و مؤرخ ( الطابق الراب ).
حتديد جدول االمتحانات لكل مادة ( )0و كذا جدول حراسة و مراقبة هذه االمتحانات ( – )8ينظر املادة  / 02قرار .100
نذكركم أن الغائب (ة) يف هذه االمتحانات ال يسمح له بإعادة االمتحان إال بالشروط احملددة يف املادة  /41قرار .100
( يبلغ الطالب طعن الغياب يف االمتحان كتابيا خالل  18ساعة – أي  4أيام – يُؤشر عنه من طرف إدارة القسم و يُوثق يف ملف الطالب).

