ا لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
المديرية العامة للتكوين والتعليم العاليين
Direction générale des enseignements et de la Formation Supérieures
اللجنة البيداغوجية الوطنية لميدان التكوين في الحقوق والعلوم السياسية
Comité Pédagogique National De Domaine De Formation DSP

محضر إجتماع
يف يوم السادس والعشرون من شهر فيفري عام ألفني وسبعة عشر اجتمعت اللجنة البيداغوجية
الوطنية مليدان التكوين يف احلقوق والعلوم السياسية جبامعة غرداية ملناقشة جدول االعمال التايل:
* جدول األعمال:

 حتديد معايري عملية املواءمة املتعلقة باملاسرتاألعضاء الحاضرون:
* رؤساء الميادين:
 أ.د .شعنان مسعود ،جامعة اجلزائر3 أ.د .نورالدين دخان ،جامعة املسيلة أ.د.شرقي حممود ،جامعة البليدة1 أ.د .بدران مراد ،جامعة تلمسان أ.د .كتو حممد الشريف ،جامعة تيزي وزو أ.د .بومدين حممد ،جامعة أدرار أ.د .معوان مصطفى ،جامعة سيدي بلعباسأ.د .مروان حممد ،جامعة وهران د .بوزيد كيحول ،جامعة غرداية د .بن محلة سامي ،جامعة قسنطينة1 د .بوشنافة مجال ،جامعة املدية د .بوالقمح يوسف ،جامعة سكيكدة د .عمارة نعيمة ،جامعة أم البواقي -د .خليفي مرمي ،جامعة بشار

 د .قاسم ميلود ،جامعة ورقلة د .معمر خالد ،جامعة تيارت د .حيي عبد احلميد ،جامعة مستغامن د .فاروق خلف ،جامعة الوادي د .مسعودي رشيد ،جامعة معسكر د .عايلي رضوان ،جامعة الشلف د .بن علية محيد ،جامعة اجللفة د .سي يوسف قاسي ،جامعة البويرة د .راشد كمال ،جامعة جيجل د .طيلب أمحد ،املركز اجلامعي مخيس مليانة د .روشو خالد ،املركز اجلامعي تيسمسيلت د .خلوايت صحراوي ،املركز اجلامعي النعامة -د .بن منصور عبد الكرمي ،املركز اجلامعي تندوف

* الخبراء:

 أ.د .صاحل زياين ،باتنة1 د .عياد حممد مسري ،تلمسان د .مصطفى بلعور ،ورقلةبعد إفتتاح اجللسة من طرف مدير جامعة غرداية و ترحيبه بأعضاء اللجنة الوطنية ،أعطيت الكلمة
لرئيس اللجنة البيداغوجية الوطنية مليدان التكوين يف احلقوق و العلوم السياسية الذي قدم أرضية العمل
ألعضاء اللجنة ،و بعد املناقشات املستفيضة أتفق على ما يلي:
أوال:

 -1يتم تقدمي عروض التكوين بإسم اهليئة املستخدمة وليس بإسم األشخاص.
 2يتم حتضري عروض التكوين على أساس إقرتاح املقاييس وحمتوياهتا واملراجع األساسية هلا ،على أن
يكون توزيع املقاييس يف السداسي كما يلي:
 الوحدة األساسية  :تضم ثالث مقاييس. الوحدة املنهجية  :ال تتعدى مقياسني. -الوحدة اإلستكشافية  :تضم مقياسني على األقل.

 الوحدة األفقية  :تضم مقياس واحد على األقل.ثانيا :عند القيام بعملية املواءمة جيب األخذ بعني االعتبار ما يلي:
 احلجم الساعي املقابل لكل رصيد :من  22إىل  22ساعة يقابلها  1رصيد . حساب املعامل (:كل  1332سا = معامل . )1 احلجم الساعي اإلمجايل للسداسي يكون حمصور بني  022ساعة و  022ساعة . العمل الشخصي جيب أن يكون بارزا حبجم ساعي يف اجلدول. إنسجام و مالءمة حمتوى املقاييس مع مسمياهتا. املراجع يف كل مقياس ،موجودة غري موجودة وهل هلا عالقة باملقياس أم ال؟ إنسجام التخصص املعين مع الشعبة املقرتح فيها. التأطري كايف أو غري كايف مقارنة بالعروض املفتوحة يف مرحلة الليسانس و املاسرت يف نفسالقسم.
 املعلومات األولية عن العرض متوفرة أم ال (معلومات اجلداول ،قائمة التأطري ،أمساء التخصصاتاملعتمدة  ...إخل ).
 ضرورة مالئمة املواد املدرجة يف التكوين مع الوحدات املنتسبة هلا ،حبيث جيب أن تكون كل مادةمتوافقة و متناسبة مع الوحدة اليت توجد فيها .ال ميكن مثال إدراج اللغة األجنبية خارج وحدة التعليم األفقية
أو مادة املنهجية خارج وحدة التعليم املنهجية...إخل.
 تفادي تكرار نفس املقاييس املوجودة يف الطور األول (ليسانس).ثالثا :مالحظات مهمة

* ميكن إقرتاح ختصصات ضمن املاسرت املهين و هذا ما ثشجعه وحتفزه الوزارة الوصية.
* جيب أن حتتوي عروض التكوين يف املاسرت ،مقاييس تتعلق باحملاور التالية:
 مكافحة الفساد. االتصال والتكنولوجيات احلديثة. املقاوالتية. اللغة األجنبية (االجنليزية)هذا و أقفل احملضر يف تارخيه وحينه.

رئيس اللجنة

