
 السيدات والسادة األساتذة

 السالم عليكم، 

 دريس عن بعد إحصائيات متعلقة بالت الموضوع :

          عملية وضع الدروس واإلعمال الموجهة في أرضية التدريس المتعلقة بتجون طيه إحصائيات الكلية  

المرسلة إلينا من طرف مركز االنظمة ووسائل االعالم واالتصال  24/03/2020عن بعد إلى غاية 

عند السيد مدير الجامعة والسيد نائب مدير   بعد للجامعة، علما أن نسخة منهاوالتعليم المتلفز والتعليم عن 

   الجامعة المكلف بالبيداغوجيا. 

وفي هذا اإلطار، أذكركم أن اإلدارة المركزية ملزمة بتقديم تقرير مفصل للوزارة الوصية حول 

منكم االلتزام ، وعليه يطلب 26/03/2020مدى التقدم في هذا االجراء، وذلك يوم الخميس 

في وقتها في حالة  األرضيةتمكن من فتح قصد ال  وعفي الموض السادة رؤساء األقسام بتوجيهات بجدية

 بسبب انتشار وباء الكورونا عفانا هللا وإياكم. 05/04/2020عدم استئناف العمل الحضوري يوم 

ساتذة المكلفين بوضع الدروس في األرضية والذين يبذلون مجهودات إضافية صال باألوبعد اإلت

 عليه سابقا، وتتمثل مالحظاتهم فيما يلي :  االتفاقبسبب عدم إلتزام الكثير من األساتذة بما تم 

 .اآلن لحد دروسهممن األساتذة لم يرسلوا  كبير عدد -         

       في ملف واحد التعريفية  تهطاقبالدرس و بإرسال تكتفيكبيرة من األساتذة مجموعة  -         

والدرس  Wordفي صيغة د في ملف منفرالبطاقة التعريفية للدرس طلبنا أرسال بينما  PDF في صيغة و

مكلفين من طرف األساتذة ال   عمالهذه األتسهل عملية وضع  حتى    Word  او  Pdfفي صيغة  في ملف أخر  

  .العملية( انطالقمنذ  دمةما يقدمونه من خ ن علىو)وهم مشكور بهذه المهمة

تقديم وين البحوث المتبقية دون أساتذة األعمال الموجهة يكتفون بوضع عنابعض  -         

 إنجاز بحوثهم.على الطلبة تساعد مية عل معارف جية ويداغوإرشادات ب

 عمال الموجهة.مما يصعب عملية التمييز بين المحاضرة واألعدم تسمية الملفات  -        

وفق مكن يطلب منكم اإللتزام بإرسال الدروس واألعمال الموجهة في أقرب وقت موفي األخير،  

يؤسفني أن أعلمكم بأن كليتنا مصنفة في الرتبة األخيرة أمام بقية كليات أشرنا إليها سابقا، وتي  التوجيهات ال 

مالحظات بخصوص هذا التأخير الذي ليست له مبررات ماعدا تماطل بعض وجهت لي  حيثالجامعة 

من اإلرساليات وغيرها  29/03/2020الصادرة في  288بالتعليمة الوزارية رقم  األساتذة في التزام

 .المرفقة

رغم المعاناة التي نمر بها  واثقا من جديتكم في تدارك الوقت الضائع بالنسبة ألرسال الدروس 

 والتي نسأل هللا أن يصرفها عنا، لكم مني التحيات الخالصة.

 



 24/03/2020 الدروس واألعمال الموجهة في الليسانس الموضوعة في األرضية إلى غايةنسبة 

 

 

 

 

   2020/ 24/03 الموضوعة في األرضية إلى غاية الماسترنسبة الدروس واألعمال الموجهة في 

 

 احصائيات : كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

 

عدد  

المحاضرات 

 المبرمجة

 في التخصص 

عدد  

المحاضرات 

 الموضوعية

 في المنصة 

عدد االعمال  

الموجهة 

 المبرمجة

في   

 التخصص

عدد  

االعمال 

الموجهة 

 الموضوعة

في   

 المنصة

 5 56 22 61 قسم العلوم اإلجتماعية  : المجموع )باالعداد(

 %8,93 %100 %36 %100 قسم العلوم اإلجتماعية : )%( 

 6 37 25 37 )باالعداد(قسم العلوم اإلنسانية  : المجموع 

 %16,22 %100 %68 %100 قسم العلوم اإلنسانية : )%( 

 11 93 47 98 الكلية : المجموع )باالعداد( 

 %11,83 %100 %48 %100 الكلية : المجموع )%(
 

 

 

 العلوم اإلنسانية واإلجتماعيةاحصائيات : كلية 

 

عدد  

المحاضرات 

 المبرمجة

في التخصص   

عدد  

المحاضرات 

 الموضوعية

في المنصة   

عدد االعمال  

الموجهة  

 المبرمجة

في  

 التخصص

عدد االعمال  

الموجهة  

 الموضوعة

في المنصة   

 1 74 28 98 قسم العلوم اإلجتماعية  : المجموع )باالعداد(

 %1,35 %100 %29 %100 قسم العلوم اإلجتماعية : )%( 

 13 65 33 63 قسم العلوم اإلنسانية  : المجموع )باالعداد(

 %20,00 %100 %52 %100 قسم العلوم اإلنسانية : )%( 

 14 139 61 161 الكلية : المجموع )باالعداد( 

 %10,07 %100 %38 %100 الكلية : المجموع )%(


