 -1القسم البيداغوجي :

* توزيع المقاييس

 -تم توزيع المقاييس في  :شهر سبتمبر

 إن عدد األساتذة يغطي معظم المقاييس* إنطالق الــدروس :
 تاريخ إنطالق الدروس بالنسبة لمسنوات المتقدمة 2006/09/25 : تاريخ إنطالق الدروس بالنسبة لمسنة األولى 2006/10/07 : تمت عممية فتح المخابر وبداية األعمال التطبيقية بتاريخ 2006/10/25وبصورة جيدة ومنتظمة ،المخابر مفتوحة لكن األعمال التطبيقية لم تنطمق بسبب
التأخر في إنطالق الدروس.

* اإلمتحنات والمدوالت
 -قد تم اإلنتهاء من إجراء إمتحانات الدورة (عادي  ,شامل  ),بالنسبة لكل

السنوات.

 -أما اإلستدراك ستجرى خالل شهر سبتمبر .2007

* مذكرات التخرج
المستوى

عدد الطمبة المتخرجين

الرايعة بيوكيمياء

 48طالب

عدد مذكرات التي نوقشت
09

الرابعة ميكروبيولوجيا

 48طالب

13

/

الخامسة بيئة ومحيط

 27طالب

08

/

* التحضيرات لمموسم الجامعي القادم :
* -اإلجراءات المتخدة في إطار التحضير لمموسم الجامعي القادم :
 تسجيل الطمبة عمى مستوى القسم تقسيم عدد الطمبة إلى الفواج تنظيم القاعات والمدرجات حسب المستويات وعدد الطمبة واألفواج -جــدول التوقيت

مالحظة
/

 -1الطمبــة
 -عدد الطمبة الجدد في التدرج  261 :طالب

 -عدد الطمبةاإلجمالي  695 :طالب

 -2الموظفين الألساتذة :
 تعداد األساتذة الجدد02 : ذؼذاد األصاذزج اإلخًانٍاألصاذزج
انًحاضشٍَ

األصاذزج انًضاػذٍَ
انًكهفٍُ تانذسوس

األصاذزج
انًضاػذٍَ

األصرار ج
انًهُذصٍُ

األصاذزج
انًإقرٍُ

انضاذزج
انًشاسكٍُ

03

06

11

00

20

00

20
15
10
5
األساتذة
األساتذة
المساعدين
المحاضرين
المكلفين بالدروس

األساتذة
المساعدين

األستاذ ة
المهندسين

األساتذة المؤقتين

األساتذة
المشاركين

0

 تعداد األساتذة المشاركين (نسبة األساتذة المؤقتين والمشاركين بالمقارنة معالدائمين في دائرة توضيحية )
المحاضرين

األساتذة المساعدين
المكمفين بالدروس

األساتذة

األساتذة

% 7550

% 15

األستاذ ة

األساتذة

األساتذة

المساعدين

المهندسين

المؤقتين

المشاركين

% 27.50

% 00

% 50

% 00

 تـعــداد األساتــذة 2007/2006األساتذة

أساتذة تعميم العالي

المحاضرين
03

00

أساتذة المساعدين

أساتذة المساعدين
المكمفين بالدروس
06

11
12
10
8
6
4
2
0

أساتذة تعليم العالي

األساتذة المساعدين
المكلفين بالدروس

األساتذة المحاضرين

األساتذة المساعدين

عدد األساتذة المؤطرين لمسنة 2006/2005
أستاذ محاضر
02

األساتذة المساعدين
المكمفين بالدروس
04

األساتذة

المساعدين
06

األساتذة المهندسين
00

6
5
4
3
2
1
0
أساذ محاضر

األساتذة المساعدين
المكلفين بالدروس

األساتذة المساعدين

األستاذ ة المهندسين

عدد األساتذة المؤطرين لمسنة 2007/2006
األساتذة المحاضرين

األساتذة المساعدين

03

المكمفين بالدروس
04

األساتذة المساعدين
06

األستاذة

المهندسين
00

6
5
4
3
2
1
األساتذة المحاضرين

األساتذة المساعدين المكلفين
بالدروس

األساتذة المساعدين

 -3الموظفين اإلداريين و التقنيين و العمال المهنيين :
 -تعداد الموظفين الجدد 00 :

 -تعداد الموظفين الدائمين 00 :

 تعداد الموظفين المؤقتين 01 : تعداد الموظفين (عقود ما قبل التشغيل)03 : -تعداد الموظفين ( تشغيل الشباب)00 :

 -تعداد الموظفين في إطار ( التمهين ) 01 :

األستاذ ة المهندسين

0

 -4البيداغوجــيــة :
% 69553

الذورة العاديت :

80,00%
60,00%
ا ل ورة ا ل عاد ي 

40,00%
20,00%
0,00%

% 18576

الذورة الشاهل

20,00%
15,00%
ا ل ورة ا ل ام

10,00%
5,00%
0,00%

-

ًسبت الخسزب الجاهعي (حخلى عي الذراست) بيي العام الواضي و هذا العام% 00500 :
عذد الخزجاث العلويت الوٌجشة 02 :
ًسبت الخزجاث العلويت % 100 :
عذد الطلبت الذيي هن في حزبص ًهايت الذراست في الىسط الوهٌي 07 :
عذد الطلبت الوخخزجيي الخذرج 00 :
عذد الطلبت الوخخزجيي هاجسخيز 00 :
عذد اللجاى البيذاغىجيت الوٌعقذة 00 :
عذد رسائل الذكخىراٍ الوٌاقشت 00 :

 -5البحث العـممـي :
 عدد التظاهرات العممية 00 : عدد الشركات التي شاركت في رعاية التظاهرات العممية 00 : -عدد اإلتفاقيات المبرمة 04 :

 عدد األساتذة المستفيدين بمنحة قصيرة المدى بالخارج 02 : عدد األساتذة المستفيدين بمنحة طويمة المدى بالخارج 00 : -عدد اإلطارات اإلدارية المستفيدة بمنحة قصيرة المدى 00 :

 عدد اإلطارات اإلدارية المستفيدة بمنحة طويمة المدى 00 : -عدد المخابر المعتمدة 02 :

 عدد الباحثين المنضمين لهذه المخابر 06 : عدد األساتذة الباحثين 04 : -6النشاطات الطالبية :
 عدد النوادي المعتمدة 01 : -عدد النوادي الناشطة 01 :

 -عدد التظاهرات الطالبية 00:

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي و البحث العممي
جامة قاصدي مرباح ورقمة

كمية العموم وعموم المهندس

قـســم البيولوجيـــا

رقم2007/...........:

الى السيد  :األمين العام بكلية
العلوم وعلوم المهندس

الموضوع  :حصيلة النشاطات للموسم الجامعي .2007/2006

وفقا نهًشاصهـح سقـى  07/872انًإسخـح فـٍ  2007/10/15وانًرؼهقــح
تحظُهـح انُشاطـاخ نكم صُح خايؼُح  ،وذثؼا نهزا صُىفُكى تحظُهح انُشاطاخ
نهًىصى اندايؼٍ . 2007/2006

ذقثهــىا يُــٍ فائــق اإلحرــشاو و انرقذَــش
وسقهح فٍ .........................:
سئُش انقضى

* انحظُهــح انثُذاغىخُـــح :
 -1عذد الطلبت الوخخزجيي 120 :
 -2عذد الوذكزاث الوٌاقشت 30 :
 -3عذد الوقاييس الوذرست في الوىسن 130 : 2007/2006
 -4عذد اللجاى البيذاغىجيت 02 :

* انحظُهــح اإلداسَـــــــــح :
 -1عذد األساحذة الجذد 02 :
 -2عذد األساحذة الوسخفيذيي هي الوٌح 07 :
 -3عذد األساحذة الذيي حوج حزقيخهن 00 :
 -4هعذالث الحجن الساعي لألساحذة الذائويي والوشاركيي في هسخىي ها بعذ الخذرج 03:سا
 -5األيام ،الولخقياث العلويت 555الخ ،الخي حن حبٌيها خالل الوىسن 00:
 -6الهياكل الخي حن إًجاسها  )04( - :قاعاث بيذاغىجيت
 )02( -هذرجيي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي و البحث العممي
جامعة قاصدي مرباح ورقمة
كمية العموم وعموم المهندس
قســـم البيولوجيـــا

الـوىسـن الجاهعي 2009/2008 :

 -القسم البيداغوجي :

* توزيع المقاييس

 -تم توزيع المقاييس في  :شهر سبتمبر

 إن عدد األساتذة يغطي معظم المقاييس* إنطالق الــدروس :
 تاريخ إنطالق الدروس بالنسبة لمسنوات المتقدمة 2007/09/23 : تاريخ إنطالق الدروس بالنسبة لمسنة األولى 2007/10/15 : تمت عممية فتح المخابر وبداية األعمال التطبيقية بتاريخ 2007/11/03وبصورة جيدة ومنتظمة ،المخابر مفتوحة لكن األعمال التطبيقية لم تنطمق بسبب
التأخر في إنطالق الدروس.

* اإلمتحنات والمدوالت
 -قد تم اإلنتهاء من إجراء إمتحانات الدورة (عادية  ,شامل  ),بالنسبة لكل

السنوات.

 -أما اإلستدراك سيجرى خالل شهر سبتمبر .2008

* مذكرات التخرج
المستوى

عدد الطمبة المتخرجين

الرابعة بيوكيمياء

 84طالب

عدد مذكرات التي نوقشت
15

الرابعة ميكروبيولوجيا

 44طالب

04

/

الخامسة بيئة ومحيط

 21طالب

06

/

الخامسة تربية المائيات

 19طالب

02

* التحضيرات لمموسم الجامعي القادم :
* -اإلجراءات المتخذة في إطار التحضير لمموسم الجامعي القادم :
 تسجيل الطمبة عمى مستوى القسم تقسيم عدد الطمبة إلى أفواج تنظيم القاعات والمدرجات حسب المستويات وعدد الطمبة واألفواج -جــدول التوقيت

مالحظة
/

 -1الطمبــة
 -عدد الطمبة الجدد في التدرج  253 :طالب

 -عدد الطمبةاإلجمالي  76 :طالب

 -2الموظفين الألساتذة :
 تعداد األساتذة الجدد00 : ذؼذاد األصاذزج اإلخًانٍاألصاذزج
انًحاضشٍَ

األصاذزج انًضاػذٍَ
انًكهفٍُ تانذسوس

األصاذزج
انًضاػذٍَ

األصرار ج
انًهُذصٍُ

األصاذزج
انًإقرٍُ

انضاذزج
انًشاسكٍُ

03

12

04

00

32

00

األساتذة
األساتذة
المساعدين
المحاضرين
المكلفين بالدروس

األساتذة
المساعدين

األستاذ ة
المهندسين

األساتذة المؤقتين

األساتذة
المشاركين

35
30
25
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0

 تعداد األساتذة المشاركين (نسبة األساتذة المؤقتين والمشاركين بالمقارنة معالدائمين في دائرة توضيحية )
المحاضرين

األساتذة المساعدين
المكمفين بالدروس

األساتذة

األساتذة

% 5588

% 23552

األستاذ ة

األساتذة

األساتذة

المساعدين

المهندسين

المؤقتين

المشاركين

% 7584

% 00

% 62574

% 00

ين

ش

ؤ ين
ن

ف
ح

 تـعــداد األساتــذة 2008/2007األساتذة

أساتذة تعميم العالي

أساتذة المساعدين

المحاضرين
03

00

أساتذة المساعدين

المكمفين بالدروس
12

04
12
10
8
6
4
2

أساتذة تعليم العالي

األساتذة المحاضرين

األساتذة المساعدين المكلفين
بالدروس

األساتذة المساعدين

0

عدد األساتذة المؤطرين لمسنة 2007/2006
أستاذ محاضر
02

األساتذة المساعدين
المكمفين بالدروس
06

األساتذة

المساعدين
11

األساتذة المهندسين
00

12
10
8
6
4
2
أساذ محاضر

األساتذة المساعدين
المكلفين بالدروس

األساتذة المساعدين

األستاذ ة المهندسين

0

عدد األساتذة المؤطرين لمسنة 2008/2007
األساتذة المحاضرين

األساتذة المساعدين

03

المكمفين بالدروس
10

األساتذة المساعدين
04

األستاذة

المهندسين
00

10
8
6
4
2
األساتذة المحاضرين

األساتذة المساعدين المكلفين
بالدروس

األساتذة المساعدين

 -3الموظفين اإلداريين و التقنيين و العمال المهنيين :
 -تعداد الموظفين الجدد 00 :

 -تعداد الموظفين الدائمين 01 :

 تعداد الموظفين المؤقتين 01 : تعداد الموظفين (عقود ما قبل التشغيل)04 : -تعداد الموظفين ( تشغيل الشباب)00 :

 -تعداد الموظفين في إطار ( التمهين ) 01 :

األستاذ ة المهندسين

0

 -4البيداغوجــيــة :
% 69562

الذورة العاديت :

8000,00%
6000,00%
الدورة العادي 

4000,00%
2000,00%
0,00%

% 15511

الذورة الشاهل

2000,00%
1500,00%
الدورة الشامل

1000,00%
500,00%
0,00%

-

ًسبت الخسزب الجاهعي (حخلى عي الذراست) بيي العام الواضي و هذا العام% 00500 :
عذد الخزجاث العلويت الوٌجشة 12 :
ًسبت الخزجاث العلويت % 100 :
عذد الطلبت الذيي هن في حزبص ًهايت الذراست في الىسط الوهٌي 06 :
عذد الطلبت الوخخزجيي الخذرج 00 :
عذد الطلبت الوخخزجيي هاجسخيز 12 :
عذد اللجاى البيذاغىجيت الوٌعقذة 00 :
عذد رسائل الذكخىراٍ الوٌاقشت 00 :

 -5البحث العـممـي :
 عدد التظاهرات العممية 00 : عدد الشركات التي شاركت في رعاية التظاهرات العممية 00 : -عدد اإلتفاقيات المبرمة 04 :

 عدد األساتذة المستفيدين بمنحة قصيرة المدى بالخارج 03 : عدد األساتذة المستفيدين بمنحة طويمة المدى بالخارج 00 : -عدد اإلطارات اإلدارية المستفيدة بمنحة قصيرة المدى 00 :

 عدد اإلطارات اإلدارية المستفيدة بمنحة طويمة المدى 00 : -عدد المخابر المعتمدة 02 :

 عدد الباحثين المنضمين لهذه المخابر 06 : عدد األساتذة الباحثين 04 : -6النشاطات الطالبية :
 عدد النوادي المعتمدة 01 : -عدد النوادي الناشطة 01 :

 -عدد التظاهرات الطالبية 00:

* انحظُهــح انثُذاغىخُـــح :
 -1عذد الطلبت الوخخزجيي 123 :
 -2عذد الوذكزاث الوٌاقشت 27 :
 -3عذد الوقاييس الوذرست في الوىسن 132 : 2008/2007
 -4عذد اللجاى البيذاغىجيت 02 :

* انحظُهــح اإلداسَـــــــــح :
 -1عذد األساحذة الجذد 00 :
 -2عذد األساحذة الوسخفيذيي هي الوٌح 03 :
 -3عذد األساحذة الذيي حوج حزقيخهن 00 :
 -4هعذالث الحجن الساعي لألساحذة الذائويي والوشاركيي في هسخىي ها بعذ الخذرج 03:سا
 -5األيام ،الولخقياث العلويت 555الخ ،الخي حن حبٌيها خالل الوىسن 00:
 -6الهياكل الخي حن إًجاسها  )04( - :قاعاث بيذاغىجيت
 )02( -هذرجيي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي و البحث العممي
جامة قاصدي مرباح ورقمة

كمية العموم وعموم المهندس

قـســم البيولوجيـــا

رقم2007/...........:

الى السيد  :األمين العام بكلية
العلوم وعلوم المهندس

الموضوع  :حصيلة النشاطات للموسم الجامعي .2007/2006

وفقا نهًشاصهـح سقـى  07/872انًإسخـح فـٍ  2007/10/15وانًرؼهقــح
تحظُهـح انُشاطـاخ نكم صُح خايؼُح  ،وذثؼا نهزا صُىفُكى تحظُهح انُشاطاخ
نهًىصى اندايؼٍ . 2007/2006

ذقثهــىا يُــٍ فائــق اإلحرــشاو و انرقذَــش
وسقهح فٍ .........................:
سئُش انقضى

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي و البحث العممي
جامعة قاصدي مرباح ورقمة
كمية العموم الطبيعة والحياة وعموم األرض والكون
قســـم البيولوجيـــا

الـوىسـن الجاهعي 2009/2008 :

ًَىرج خاص تحظُهح انُشاطاخ نهًىصى 2009/2008
انقضى انثذاغىخٍ :
 – 1ػهً يضرىٌ انذساصٍ :
أ.انرذسج :
َدة ذىفُش كم انًؼهىياخ انرٍ ذخض انطهثح انخاطح تكم قضى نهًىصى اندايؼٍ 2009/2008
وانًرًثهح فًُا َهٍ:
 -1ػذد انطهثح اندذد فٍ انرذسج .
 -2انؼذد اإلخًانٍ نهطهثح وَضثح اإلسذفاع نهًىصى انحانٍ.
-3اإلخرظاطاخ انًىخىدج ػهً يضرىي انقضى .
 -4ػذد انًقاَش انًذسصح ػهً يضرىي انقضى .
 -5ػذد انًزكشاخ انًُاقشح .
 -6ػذد انطهثح انًرخشخٍُ .
 -7ئحظائُاخ ئيرحاَاخ َهاَح انضُح اندايؼُح  2009/2008و انًرًثهح فٍ اندذول انرانٍ :
انًضرىي

انًدًىع
انُضثح
انًإوَح
%100

ػذد انطهثح
اإلخًانٍ

ػذد انطهثح
انُاخحٍُ فٍ
انذوسج انؼادَح

انُاخحىٌ
فٍ انشايم

انُاخحىٌ فٍ
اإلصرذساك

انشاصثىٌ

انًدًىع

ب .ياتؼذ انرذسج :
َدة ذىفش ياَهٍ :
َ -1رائح انًاخضرُش نذوسج أكرىتش  2008وفق اندذول انرانٍ :
انًدًىع

انرخظض
ػذد انُاخحٍُ

 -2ػذد انطهثح اندذد فًُا تؼذ انرذسج
 -3انؼذد اإلخًانٍ نهطهثح فًُا تؼذ انرذسج
 -4انحدى انضاػٍ انضُىٌ نألصاذزج فٍ يضرىٌ ياتؼذ انرذسج وفق اندذول انرانٍ :
انحدى انضاػٍ انضُىٌ
أصاذزج دائًٍُ
أصاذزج يشاسكٍُ
 -2ػهٍ يضرىٌ األَشطح انؼهًُح :
أ .انخشخاخ انؼهًُح
ػذد انخشخاخ انؼهًُح
انًثشيدح

ػذد انخشخاخ انًُدزج

ػذد انطهثح انًضرفذٍَ

ب -انُىادٌ انؼهًُح:
 -1قائًح تأصًاء انُىادٌ انؼهًُح انُاشطح ػهٍ يضرىي انقضى .
 -2ذقشَش حىل َشاطاخ انُىادٌ خالل انًىصى اندايؼٍ . 2009/2008
 -3ػذد انرظاهشاخ انؼهًُح و انًهرقُاخ .
 -4أصًاء تًخاتش انثحث انًؼرًذج و ذاسَخ اإلػرًاد و سئُش انًخثش .
– 5وحذاخ انثحث انؼهًُح انُاشطح نهزا انًىصى وفق اندذول انرانٍ :
اإلخرظاص

ػذد انىحذاخ
انؼهًُح

سؤصاء انىحذاخ
انؼهًُح

ػذد انثاحثٍُ

انشيز

.انقضى اإلداسٌ :
 -1ػهٍ انًضرىٌ انثششٌ :
أ.األصاذزج َ:دة ذىفش ياَهٍ :
 -1ػذد األصاذزج اندذد نهًىصى اندايؼٍ . 2009/2008
 -2انؼذد اإلخًانٍ نألصاذزج انذائًٍُ .
 -3األصاذزج انزٍَ ذًد ذشقُرهى يغ سذثهى وفق اندذول انرانٍ :
انشذة

أ.انرؼهُى
انؼانٍ

أ  .يحاضش

أ.و .و .د

أ.يهُذس

أ.يضاػذ

يضاػذ

انًدًىع

انؼذد
 -4قائًح تأصًاء األصاذزج انًإقرٍُ .
 -5قائًح تأصًاء األصاذزج انًشاسكٍُ .
ب -انؼًال َ :دة ذىفُش ياَهٍ :
 -1ػذد انؼًال اندذد نهًىصى اندايؼٍ . 2009/2008
 -2ػذد انؼًال اإلخًانٍ .
 -3انؼًال انزٍَ ذًد ذشقُرهى
 -4ذظُُف انًىظفٍُ وفق اندذونٍُ انرانٍُُ :
انؼًال انذائًىٌ

انؼًال انًإقرٍُ

ػقىد يا قثم
انرشغُم

انًرًهٍُُ

انًدًىع

انؼذد
اإلطاساخ

ػًال انرحكى

أػىاٌ انرُفُز

انًدًىع

انؼذد
 .انهُاكم اإلداسَح  :حظش انهُاكم انراتؼح نهقضى
 انًكاذة قاػح األصاذزج قاػح انضحة قاػح انًخزٌحضُشج انضُاساخ يشاكز انحشاصح -قاػح األَرشَُد

*انهُاكم انثذاغىخُح:ػذد وطاقح ئصرؼاب
كم واحذج يٍ:
 قاػح انرذسَش انًذسخاخ يخاتش انثحث -انًكرثح

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي و البحث العممي
جامعة قاصدي مرباح ورقمة

كمية العموم وعموم المهندس
قســـم البيولوجيــــا

* تطاقـــــح انًراتؼـــــح انثُذاغىخُـــــح *
نألصاذزج انذائًٍُ
2009/2008

