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الرقم 2107/,,,,,,,,,:

اإلجتمااا البيداووجية  (CP( -1-واالجتمااا التنسيقية للماستر  1لــشهر ديسمبر  1112للسنة الجامعية 1118/1112
برنامج اإلجتمااا البيداووجية لشهر ديسمبر ( )CPلجميع السنوا المبرمجة أيام  11-11-11-11ديسمبر  ،1112كما هو موضح في الجدول :
الطور

السنة

التوقيت

التاريخ

الثالثة ليسانس
األولى ليسانس
الثانية ليسانس

11:11
10:11
13:11

اإلثنين  11ديسمبر 1112

األولى ماستر – AE
الثانية ماستر – AE
إجتماع تنسيقي لمؤطري طلبة الثانية ماستر – AE

11:11
10:11
13:11

الثالثاء  11ديسمبر 1112

ماستر  -تراث امراني ومعماري في
الصحراء

األولى ماستر – PAT
الثانية ماستر – PAT
إجتماع تنسيقي لمؤطري طلبة الثانية ماستر – PAT

11:11
10:11
13:11

األربعاء  11ديسمبر 1112

ماستر  -مشروع امراني

األولى ماستر – PUR
الثانية ماستر – PUR
إجتماع تنسيقي لمؤطري طلبة الثانية ماستر – PUR

11:11
10:11
13:11

الخميس  11ديسمبر 1112

ليسانس  -هندسة معمارية

ماستر  -هندسة معمارية والبيئة

المكان
مكتب ل.م.د

قااة األساتذة

قااة األساتذة

قااة األساتذة

مالحظة  - :األساتذة ( :مسؤولي المواد  +مسؤولي أفواج مواد الورشة  +مسؤولي أفواج األامال الموجهة) معنيين بحضور اإلجتمااا .
 الممثل العام للسنة و ممثلي الطلبة لجميع المواد معنيين بحضور بحضور اإلجتمااا . -من أجل السير الحسن لإلجتمااا حضوركم ضروري و أكيد.
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جـــدول األامال الخاص باإلجتمااـا البيداووجيـة  -1-لـشهر ديسمبر : (CP( 1112
 -5سير الدروس (عدد الحصص المنجزة خالل السداسي األول  /نسبة التقدم في الدروس  /عدد الطلبة في الفوج):
 مناقشة المواد النظرية (إلزامية تقديم  3نقاط على األقل لنقطة األعمال الموجهة للمادة (حسب تعليمات رئاسة الجامعة) /تواريخ الفروض الكتابيةوعروض البحوث ...إلخ).
 مناقشة مواد الورشة (إلزامية تقديم  3نقاط على األقل لنقطة مادة الورشة (حسب تعليمات رئاسة الجامعة) /تواريخ العروض  /احترام توقيت حصةالورشة ...إلخ).

 -2تقديم البرنامج المفصل للمواد.
 -3تقديم الخرجات الميدانية للمواد.
 -4دراسة إقصاءات الطلبة.

 -1متفرقات (عرض برنامج إمتحانات السداسي األول  -السنة األولى ليسانس).
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مالحظة )5 :فيما يخص األعمال الموجهة:

 -تفصيل مكونات نقطة األعمال الموجهة "ثالث نقاط على األقل" (تحديد معامل كل نقطة أو النسبة المئوية لكل نقطة).

 تذكير محتوى كل نقطة (فرض كتابي أو فرضين  +بحث أو بحثين +تلخيص  +تمرين  +مشاركة  +عمل فردي أو جماعي  +تحليل .)... تذكير معايير التقييم (النسب المئوية للمواد :أعمال موجهة  +إمتحان). )2فيما يخص الورشات:

 تفصيل مكونات نقطة الورشة "ثالث نقاط على األقل" (تحديد معامل كل نقطة أو النسبة المئوية لكل نقطة). تذكير محتوى كل نقطة (عرض أولي ونهائي  +بحث أو عمل فردي أو جماعي +تحليل ... +إلخ). تذكير معايير التقييم (النسب المئوية للمواد :ورشة). )3فيما يخص النقطة األولى من جدول األعمال:

 -يطلب من مسؤول المادة النظرية ومسؤول مادة الورشة تقديم تقرير كتابي (يبين فيه سير الدروس  +تفاصيل نقطتي األعمال الموجهة والورشات  )...يقدم إلى

رئيس فريق التكوين للسنة أو المسؤول اإلداري.
 )4فيما يخص الغيابات:

 من أجل السير الحسن لإلجتماعات الرجاء من جميع األساتذة عدم التغيب في اإلجتماع إال لظروف قاهرة. -جميع مسؤولي "المواد  +أفواج مواد الورشة  +أفواج األعمال الموجهة" معنيين بحضور اإلجتماعات.
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