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 إشكالية اليوم الدراسي:  .1

االصيدد لرطاادد لترثدد  لتر لر دد خطدد  لتعددالترتصاتددلملترنيات يدد ل ريثددل  ول كرددتلارتالص ددلللضددص صي ل تب
لننع ددددديترلترطااددددد يتعدددددينلرادددد لرةدددددكتلول ل تإل ثددددل ي اتنلترعادددد جلتااتنلريددددد ليدددددفددددد لناتخددددص لرنصحادددد ل ةل يددددد ل

تندملفيةدلل دك للفد لترنؤثثد لترتد لترنثداا لنيدات يلفيهلأ جلترنالحظدلملل نتقايجلتقصيصليعصضلوالرتصاتلم
رايةدددللل تتطايدددعلاعددالت ا تملترن ةايدد لترتددد لتدداصاندد لاعددالترنهددل يجلتر ظصيددد للإثدددقلط كرددتلاللترعنايدد و
نة يدد للتاصادد تثددل لتتكندد لانختاددللاطلرلتةددللنيددات يللتكتاددلللترنؤثثددلملالول كرددتنثددلصلتراصتثدد ترخددال ل
تكيهيد لتا دانل لفد لاي د لولزالراد لكردتلترتعدصللراد لف لتا انل لف لث علترعن لنثتقااللجتثلرا لأ ري 

 تكدكتلترتعدصللراد للرنايد وللنة ي لننلخدال لتاحتتكدلتلند لرندل لترنؤثثد ل ترداخ  لفد لرالادلملإ ثدل ي 
ل.ت ظيجلترعن لترنعن  لاهلف لترنؤثث 

يتد  لادهلترطلرد لنثدلص لتراصتثد لردنلطصيدعل دلجلنكتكص لترنلثتصلرن لراند للننلاة لأخصىلتعتاص
ندنللوترنعلصللتر ظصي ل نختاللترنصتح ل ت ا تملترن ةاي لترت لتتك نلفيةدللخدال لنثدلص لترادلنع للإثقلط
رادد لتردصاطلاددينليثدلرا لولحيدد لتداصي لن ةادد لراطلرد تكندللأ ةددللتعداللوظدل ص لنعي دد نيات يدد لراصتثد لخدال ل
ل.لترنيات  تر ظصيل للترصتيا

رادد لأ ددجلترنصتحدد للهنددنلخالرددلنددنل  ددللاددلرملترضددص ص لترعانيدد ل ترعنايدد لراقيددلجلايدد جلاصتثدد ل صتكددز
تريددد جلتراصتثددد لترتتكددد ي  لن ادددهلترطلرددد لتحتصتنةدددلل تطايقةدددل.لفةدددكتلراددد لياددد لترتددد لترن ةايددد لترخطددد تمل ل

ندكتكصتتةجل تقدلصيصلترتدصا للرداتاإلةجلرل نثلراولتر ل ي لنلثتصل  ختيتللرطاا لترث  لتر لر  لريثل  ل ترث
نددكتكص لتكدد لنددنل ترخلتدد لاةددجولحيدد ليتضددننلتريدد جلترتتكدد ي  لت ايةددلملفدد لتكلفدد لترخطدد تملترالزندد لإلردداتال

لرهصضديلملندص صتلفااتي لننلتختيلصلن ض علتراح ل تيلغ لتإلادتكلري للل ترنلثتصل تقصيصلترتصا لترنيات  
ا تملترنال ن لرن ضد علترن ل جل ت لإر تراح لتاثتطالر ل ت الل جاتحايالترنهل يجل تراصتثلملترثلاق ل

 تراصتث .

 

ل



  أهداف اليوم الدراسي: .2

ولخط  لخط  لنكتكصتتةجل تقلصيصلترتصا لإراتا لترطاا ل ترالح ينلف لنثلراترةاللننل كتلتري جلتراصتث ل
 ن لترتصتكيزلرا لخط تملتراح لترعان لترنتعلصللرايةل.

ل

 محاور اليوم الدراسي:  

 ترتصا .  تقصيص ترتخص  نكتكص  اين ترهصع .1
 ترتصا لإلاصترتإلطلصلترقل    ل ترعان ل .2
 ض تاطلتختيلصلن ض علترنكتكص لترنلثتصل ن ض علترتصا ل .3
ل لفصضيلملتراح لتإلاتكلري ض تاطللتحايال .4
لض تاطلا لرلترنهل يجلترنتغيصتمل ترنؤاصتم .5
 غصتف لتراصتث ل تراح لترايااي للأاايلم .6
 تراصتثلملترثلاق ل تراصتث لتاثتطالري . .7
 .تر ظصيلملترنثتخان لف لتراح  .8
 .ض تاطلتختيلصلترن ل جل لأا تملتراصتث  .9

 

ل:المجنة العممية و التنظيمية

النع لنثتغل جللترت  علتر قلف ل فاثه لترثاجلح تصلترحضلصتمص ي لنخاصلأ.الناه لراالترقلاصلل-  

 النع لنثتغل جص ي لاثجلترعا جلتااتنلري للألتكص ا لترالصلل-

لالنع لنثتغل جص ي لاعا لراجلتااتنلعلللااة تصيلترحل لا.-

 .ن لالثنيص ل.ال-

 تكصتاي لأني  ل.ال-

 غزت لتايح ل.الل-



 نيا ايلنحنا.اللل-

 .تيايحلصلاةيا أ.لل-

 راا لأ.رال  لل-

ل

لة:هامتواريخ 

  31/10/2021.ترناتخالمناخ للاثتالجخصلأا لآ .1
 03/11/2021خالملترنقا ر لتآخصلأا لراصالرا لترنا .2
ل05/11/2021لترناتخالملتكلنا لاثتالجخصلأا لآ .3

ل2021نوفمبر   00تلصيخلت عقلالتري جلتراصتث ل:لي جل .4

     :ترسل المشاركة إلى البريد االلكتروني المرفق 

Samira.menad@univ-mosta.dz 

 و

Prfu2023@hotmail.com 
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