يشــرفنا ان نوافى سيادتكم بهذا التقرير حول سير عملية الوصاية البيداغوجية بميدان العلوم
االنسانية و االجتماعية خالل الموسم الجامعي  2012-2011و هذا من خالل التطرق للنقاط
التالية :

انطلقت عملية الوصاية البيداغوجية في ظروف عادية ابتداءا من شهر جانفي  2012بعد ان تم
عقد عدة لقاءات تنسيقية بين رؤساء األقسام ورؤساء الفروع و التخصصات لضمان السير الحسن
للعملية و توضيحا مسبقا ألبعادها و أهدافها  ،من خالل توزيع المهام المسندة بالتنسيق مع نيابة
العمادة للدراسات و المسائل المرتبطة بالطلبة وفي غياب رئيس ميدان بالكلية  ،حيث تم تدارك
النقائص التي واجهت العملية للموسم  2011-2010وتم العمل بالتوصيات التي خرج بها الفريق
البيداغوجي لكلية العلوم االجتماعية و االنسانية للموسم الفارط  2012-2011و التي اندرجت
حول النقاط التالية:

عقد لقاءات تنسيقية بيداغوجية على مستوى كل قسم منذ بداية الموسم الجامعي حول عملية الوصاية بين
جميع رؤساء الفروع و التخصصات و المسارات بتحديد و توزيع المهام و المسؤوليات المسندة لهم حسب
النصوص القانونية المتعلقة بهذا الجانب ،و تحسيسهم بأهمية الوصاية .
تم تحديد خريطة طريق مسبقة لعملية الوصاية من خالل وضع ادارة القسم برنامج سنوي خاص بها مع
تحديد قوائم األساتذة و طلبة الماستر المشرفين عليها و الطلبة المشرف عليهم ،و برنامج إشراف يتوافق
مع توقيت األساتذة و الطلبة لعدم تداخل حصص الوصاية مع البرنامج الدراسي للطالب و األستاذ المشرف
مع التقيد بالمرسوم  09/03المنظم لهذه العملية .
اعداد و امضاء عقود الوصاية مسبقا لكافة االساتذة و طلبة الماستر المشرفين على مستوى كل قسم .
تخصيص سجالت حضور المشرفين و تسجيل الغيابات لكل لقاء وصاية .
تخصيص حاالت حضور للمشرفين على عملية الوصاية لكل شهر حسب البرنامج األسبوعي
المخصص لفضاء الوصاية لكل مشرف يصادق عليه رئيس القسم و رئيس الفرع بالقسم  ،لتسهيل
عملية تقييمها و مساهمة في حسن صرف الميزانية المخصصة لهذه العملية .
تم تقييم عملية الوصاية بصفة نهائية انطالقا من حاالت حضور المشرفين المرسلة من طرف كل قسم ،
الذي اعتمد في تقييمها على مراقبة سجالت حضور المشرفين على الوصاية أو كشف غيابات الطلبة
لحصص الوصاية ممضاة من المشرف ،و التي خصصت لتسهيل مراقبة مدى سيرها و انضباط المشرفين
عليها .

2
من أجل تنظيم عملية الوصاية تم توزيع طلبة السنة األولى جذع مشترك لقسمي العلوم االجتماعية و العلوم االنسانية
على  37مشرف من بينهم  23استاذ و  14طالب ماستر من خالل التوزيع اآلتي بيانه :
الطلبة المشرف عليهم :
سنة اولى جذع مشترك علوم اجتماعية  198:طالب وزعوا على  22قائمة  ،كل قائمة تشمل من  5الى  10طلبة .
سنة اولى جذع مشترك علوم انسانية  613 :طالب وزعوا على  15فوج كل فوج يشمل  41طالب .
االساتذة و الطلبة المشرفين :
القسم

المجموع

عدد االساتذة المشرفين

عدد الطلبة المشرفين
(ماستر)

استاذ

استاذ

استاذ

استاذ

استاذ

محاضرأ

محاضر ب

مساعد أ

مساعد ب

معيد

/

العلوم االجتماعية

/

/

01

02

09

01

 13أستاذ

 09طلبة ماستر سنة ثانية

العلوم االنسانية

/

/

/

01

09

/

 10أساتذة

 05طلبة ماستر سنة اولى

المجموع الكلي

عدد الساعات
المنجزة

 23استاذ مشرف

 .14طالب مشرف

 690ساعة لألساتذة

 456ساعة للطلبة

لتحقيق االهداف المرجوة من العملية تم اختيار عدة اساتذة على مستوى كل قسم باالضافة الى انتقاء بعض من
طلبة الماستر كمشرفين وفقا لعوامل المستوى العلمي الجيد و حسن السيرة و السلوك الجيد تشجيعا لهم.
قسم العلوم االجتماعية
االساتذة المشرفين

قسم العلوم االنسانية

الطلبة المشرفين

االساتذة المشرفين

الطلبة المشرفين

خلوفي سليم

عيدود هاجر

بن زرارة امينة

طلحي سمية

مكناسي محمد

بلبيوض المية

كريم الطيب

بوستة رشيدة

بن صويلح ليليا

نزاري سعاد

فرحات فريدة

بن صالح حنان

بخوش المية

ثغري ايمان

زنقوفي فوزية

بركان مريم

صيد عاشور

صوالة حفيظة

يوب مراد

عجرود محمد

زبيلة جهيدة

براهمية ندى

دباش حبيبة

مهنة نصيرة

طيبي رابح

/

بودينة ليليا

موساوي دنيازاد

حموش عبد الرزاق

/

بورقبي منال

بوسطحة امال

جاهمي عبد العزيز

/

باشيوة سالم

/

بن صغير كريمة

/

عيواز محند الزين

/

حميدي مجيد

/

شابونية عمر

/

سبع هشام

/

 بالنظر للهدف األساسي من عملية الوصاية و هو تحقيق اكبر عدد ممكن من لقاءات التواصل و االستشارة بين طلبةالسنة األولى جذع مشترك و المشرفين  ،و بالنظر الى استمارات تقييم المشرفين فانه تبين ان الهدف المرجو من
الوصاية لم يبلغ الدرجة المطلوبة نسبيا ،فجل حصص الوصاية سجل بها الغياب المتكرر للطلبة المشرف عليهم
باالضافة الى بعض الغيابات المسجلة لدى المشرفين ايضا .
كما ان مواضيع الوصاية تدور في كثير من األحيان حول طلبات تحسين النقاط ال غير ،وعلى سبيل المثال اجري
سبر ألراء نسبة من طلبة قسم العلوم اإلنسانية للموسم الجامعي  2012-2011من المجموع الكلي لطلبة الجذع
المشترك علوم انسانية ( 613طالب ) و هذه بعض المؤشرات الخاصة التي تم التطرق اليها :

المواضيع المطروحة و المعالجة في الوصاية .
نسب حول اهمية الوصاية .

Indicateurs d’évaluation
- Aspects et sujets traités: les études et la bibliothèques
Sujets abordés
Cours

159 30.5%

Bibliothèque

182 34.9%

Conditions d'hébergement

64 12.3%

Problèmes liés aux études

185 35.4%

Problèmes personnels

21

Relations avec l'administrati on

4.0%

102 19.5%

Problèmes d'ordre social

1

Projets professionnels et/ou personnels

0.2%

Cours
Bibliothèque
Conditions d'hébergement
12.3%
Problèmes liés aux études
Problèmes personnels
4.0%
Relations avec l'administrati on
19.5%
Problèmes d'ordre social 0.2%
Projets professionnels et/ou personnels

67 12.8%

Indicateurs d’évaluation
- Appréciation générale: 67.8% considèrent intéressant
Appréciation générale
Aucun intéret (4.2%)
Sans avis (5.8%)
Très intéressant

96

22.2%

293

67.8%

Sans avis

25

5.8%

Aucun intéret

18

4.2%

Intéressant en génaral

Total

432 100.0%

Intéressant en génaral (67.8%)

Très intéressant (22.2%)

30.5%
34.9%
35.4%

في اطار تقييم العملية بقسمى العلوم االنسانية و االجتماعية تم تسجيل ما يلي و طبقا لحالة دفع الرواتب الخاصة
بهم و المرفقة :

ميدان العلوم االجتماعية

 09طلبة مشرفين

 13أستاذ مشرف

 354ساعة

 436ساعة

ميدان العلوم االنسانية

 05طلبة مشرفين

 102ساعة

 356ساعة

 790ساعة

1146ساعة بالكلية

 10استاذ مشرف

 254ساعة

من حيث عدد المشرفين :
السنة

2011-2010

2012-2011

عدد االساتذة المشرفين

34

23

عدد الطلبة المشرفين

47

14

من حيث نسبة اشراف طلبة الماستر :
السنة الجامعية

عدد طلبة الماستر المشرفين

نسبة اإلشراف

2011-2010

47

℅ 19.18

2012-2011

14

℅ 10.14

مالحظة:
سجل خالل هذا الموسم انخفاض لعدد المشرفين على العملية من اساتذة او طلبة نظرا لتخصيص المشرفين من ضمن
اساتذة الجذع المشترك فقط فمثال تم الغاء مشاركة اساتذة قسم التاريخ و االثار و طلبة الماستر تاريخ و اثارخالل
هذا الموسم .

-1االيجابيات المسجلة لعملية الوصاية :
 محاولة ربط جسر التواصل و التعارف بين طلبة السنة االولى و االساتذة لكسر الحاجز النفسي
الذي عادة ما يشكل عائقا امام التكوين و التحصيل العلمي الجيد للطالب الجامعي .
 -2الصعوبات المواجهة للعملية :
كثافة البرامج البيداغوجية لدى كل من الطالب و االستاذ و جعلها سببا للغيابات .
انعدام اليات التحفيز او االجراءات االجبارية لحضور حصص الوصاية .

الغموض المسجل لفهم و ادراك االهداف المرجوة من عملية الوصاية .
برمجة حصص الوصاية في اوقات غير مناسبة للطالب .

-3
تم تسجيل االقتراحات و التوصيات التالية :
ايجاد نوع من اليات التحفيز و التشجيع للطلبة على حضور حصص الوصاية .
تنظيم ايام اعالمية لفائدة الطلبة الجدد لتبسيط مفهوم الوصاية .
تكثيف عملية التوعية و التحسيس من طرف االساتذة خالل حصص المحاضرات و التطبيقات لطلبة السنة االولى .
البدء المبكر لعملية الوصاية .

تقبلوا منا فائق االحترام و التقدير
عميد كلية العلوم االجتماعية و االنسانية

