
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 –تقييم مسارات التكوين في مختلف األطوار )ليسانس 

 دكتوراه( –ماستر 

قسم العلوم اإلنسانية المدرج  الورشة األولى:

 "ب"

  د/ شباحي مسعود رئيس الورشة:      

 أ.د/ مزهودي مسعود المقرر:      

قسم العلوم االجتماعية المدرج  الورشة الثانية:

 01الجديد 

  أ.د/ جبالي نور الدين رئيس الورشة:      

 أ.د/ بوقرة بلقاسم المقرر:      

قسم العلوم اإلسالمية المدرج  الورشة الثالثة:

 02الجديد 

  أ.د/ بوخالفة سعيد رئيس الورشة:      

 أ.د/ بوزيد عبد الحليمالمقرر:       

 

17.00 – 14.00الفترة المسائية:  
 

 

 
 جامعة الحاج لخضر باتنة

 

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم 

 اإلسالمية

2015 فيفيري 02-03  

 الموقع اإللكتروني:

fac-shss-islamiques-ar.univ-batna.dz 

2015فيفري  03اليوم الثاني:   

 

 

ندوة: حول نظام التكوين في ميدان العلوم اإلنسانية 

 واالجتماعية موجهة لطلبة السنة األولى

بقاعة المحاضرات  12.00 – 09.00من 

 الكبرى

 كلمة عميد الكلية -

 كلمة رئيس المجلس العلمي -

قراءة في دليل الطالب في نظام  :المداخلة األولى

 د/ جمال بن دعاس                       ل.م.د 

مسارات التكوين لقسم العلوم  :المداخلة الثانية

 د/ شباحي مسعود                اإلنسانية    

مسارات التكوين لقسم العلوم  :الثالثةالمداخلة 

 أ.د/ جبالي نور الدين                 االجتماعية

مسارات التكوين لقسم العلوم  :الرابعةالمداخلة 

 أ.د/ بوخالفة سعيد              اإلسالمية 

2015فيفري  03اليوم الثاني:   



 

 

 

 

 

 

 

11.30 – 10.30الجلسة الثانية:   

"واقع الممارسة البيداغوجية في مختلف أقسام 

 الكلية"

 أ.د/ مسعود فلوسي :رئيس الجلسة

"واقع الممارسة البيداغوجية في  :المداخلة األولى

 أ/ عبد الحميد بعيطيش        قسم العلوم اإلنسانية"

"واقع الممارسة البيداغوجية في  :المداخلة الثانية

 أ/ عبد الحكيم أعراب     قسم العلوم االجتماعية"

"واقع الممارسة البيداغوجية في  :المداخلة الثالثة

 يـــر حيدوســـد/ عم     قسم العلوم اإلسالمية" 

 مناقشة

 

 

 

 

 09.30 – 08.30تتاحية: الجلسة االف

 كلمة السيد رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى -

 د. جمال بن دعاس                                             

 أ.د مسعود فلوسي كلمة السيد رئيس المجلس العلمي  -

 أ.د صالح بوبشيش               كلمة السيد عميد الكلية -

 أ.د الطاهر بن عبيد            مدير الجامعةكلمة السيد  -

 
 

 

 

 

 10.30 – 09.30الجلسة األولى: 

"التنظيم الهيكلي لميدان العلوم اإلنسانية 

 واالجتماعية"

 د/ جمال بن دعاس رئيس الجلسة:

"واقع مسارات التكوين في  :المداخلة األولى

ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية  مسؤولالكلية" 

  أ.د/ براجل علي - بالكلية

"تحيين مسارات التكوين في  :المداخلة الثانية

    ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية" 

 أ.د/ ديبي زهير - نائب مدير الجامعة للبيداغوجيا  

"رؤى جديدة في ميدان العلوم  :المداخلة الثالثة

رئيس الندوة الوطنية لميدان   واالجتماعية"اإلنسانية 

 أ.د/ مجاود محمد - العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 مناقشة

 

 

 
 

 12.30 -11.30الجلسة الثالثة: 

 "اإلطار التشريعي والتنظيمي لنظام ل.م.د"

 

 د/ كمال زيداني رئيس اللجنة:

"نحو تطبيق أنجع إلعداد  :المداخلة األولى

 المذكرات وإجراء المداوالت"

 أ.د/ عبد السالم عبد القادر           

 أ.د/ بلقاسم بوقرة           

"كيفيات التدريس والتقويم في  :المداخلة الثانية

  أ.د/ جبالي نور الدين            نظام ل.م.د" 

التخصصات  "دور مسؤولي :المداخلة الثالثة

 أ.د/ كافي منصور         وفرق التكوين" 

 

 

 

 

 

2015فيفري  02: األولاليوم   

12.30 – 09.30الفترة الصباحية:   


