السادة األساتذة السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
نظرا للظروف التي يمر بها العالم بأكمله بسبب تفشي وباء كورونا ومنها الجزائر،
ونظرا لإلجراءات التي اتخذت من قبل الدولة الجزائرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والخاصة
باللجوء إلى العطلة االستثنائية التي منحت ابتداء من يوم األحد ،2020/03/15
وبنا ًء على األهداف التي رسمت ها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهو إتمام السنة الجامعية في
ظروف عادية،
وبناء على توجيهات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي القاضية بتعميم استعمل  TICفي العملية
التعليمية وخاصة اعتماد التعليم التفاعلي عبر الخط كهدف من بين أهداف الوزارة،
واستفادة من تجربة السنة الجامعية الماضية  2019/2018عقب التوقف عن الدراسة لمدة  3أشهر
بسبب الحراك.

فإن إدارة جامعة فرحات عباس سطيف  1تتوجه لألساتذة بطلب:
 /1المساهمة باعتبارهم المحور األساسي في العملية البيداغوجية في التكفل بالعملية عن بعد باستخدام
المواقع أو المنصات المتوفرة على مستوى الجامعة (كليات ومعاهد).
 /2المساهمة تقتصي وضع بين يدي الطلبة المحاضرات في شكل  PDFتطرح أسبوعيا في شكل
محاضرات أو فصول أو في أجزاء حسب ما تقضيه العملية البيداغوجية لكل مقياس.
 /3المساهمة تقتصي وضع بين يدي الطلبة التطبيقات في شكل  PDFتطرح أسبوعيا في شكل سلسلة
تمارين غير محلولة أو محلولة حسب أهداف العملية البيداغوجية لكل مقياس.
 /4أما بخصوص األعمال التطبيقية  TPيتعين على الكليات والمعهدين برمجتها في المجال الزمني
المتاح للدراسة بعد استئناف العمل البيداغوجي.
بالنظر إلى هذه المهام التي تنتظر األستاذ في هذه الفترة وهي فترة التوقف عن الدراسة ،فإننا نضع بين
أيديكم تصورا لمسؤولية اإلشراف عليها:
 /1مسؤولية تحضير ووضع المحاضرات والتطبيقات على الخط تقع على منسق المقياس واألساتذة
المحاضرين بالسبة للسنوات األولى (جذع مشترك).
 /2مسؤولية تحضير ووضع المحاضرات والتطبيقات على الخط تقع على األساتذة المحاضرين بالنسبة
للسنوات الثانية (حسب الشعب).
 /3مس ؤولية تحضير ووضع المحاضرات والتطبيقات على الخط تقع على مسؤول التخصص بالتنسيق
مع األساتذة المحاضرين بالنسبة للسنة الثالثة ليسانس.
 /4مسؤولية تحضير ووضع المحاضرات والتطبيقات على الخط تقع على مسؤول التخصص بالتنسيق
مع األساتذة المحاضرين بالنسبة للسنة األولى والثانية ماستر.
 /5مسؤولية تقييم مستوى إنجاز الدروس بالنسبة لطلبة الدكتوراه تقع على اإلدارة ،ويتعين على
األساتذة الذين يشرفون على العملية استكمال الدروس بالطرق البيداغوجية التي يرونها مناسبة مع الطبيعة
المادة المدرسة.
السادة األساتذة إذ نتوجه لكم اليوم بهذه الرسالة في الظروف الصعبة التي تعرفونها والمتعلقة
باالستمرار في التكفل بضروريات الحياة إجماال من جهة ،ومواجهة انتشار الوباء وأثاره الصحية واالقتصادية
من جهة أخرى ،فإننا في هذا المقام نذكركم بما يتحمله إخواننا في قطاع الصحة الذين هم في الخطوط األمامية

لمواجهة الوباء ،والقطاعات األمنية والمدنية التي تسهر على تطبيق كل اإلجراءات التي اتخذت وتتخذ من قبل
الدولة وكذا كل الجهات التي يتعين عليها االستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.

السادة األساتذة
فإذا كان من واجبنا حماية أنفسنا وعائالتنا من الوباء باحترام كل التدابير الوقائية المعلن عنها من قبل
الجهات المخولة (الحجر مثال) ،فإنه يكون أيضا من واجباتنا ولو عن بعد كمسؤولين وكأساتذة على األقل
القيام بــــ :
 /1المساهمة بأفكارنا وخبراتنا في كيفية التكفل بضمان استمرار العملية البيداغوجية واستكمال السنة
الجامعية  2020/2019في أحسن الظروف.
 /2االستجابة لكل الترتيبات والتوجيهات البيداغوجية الصادرة عن الوصاية ومنها ما يتعلق بالقيام
بالعملية البيداغوجية عن بعد (محاضرات على الخط مثال).
 /3االستجابة لكل الترتيبات التنظيمية التي تقرها الوصاية بعد استئناف العمل البيداغوجي.
إننا على يقين من موقعنا كمسؤولين على إدارة جامعة فرحات عباس سطيف  1من أن مساهمات
األساتذة واستجاباتهم لإلجراءات التنظيمية ،إنما تشكل الحد األدنى حيال األزمة الحالية مقارنة بما يقدم من
قبل قطاعا ت أخرى في الدولة.

مع تمنياتنا إن شاء هللا بدوام الصحة والعافية
مدير الجامعة
األستاذ عبد الكريم بن يعيش

