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انعقاد المجلس البيداغوجي الموسع لجامعة سطيف  1فرحات عباس
أناقد أمسية يوم اعالثاء  07ديسمبر  2021الجلس اعبيداغوجي الوسع علجاماة بقااة الحاضرات موعود قاسم نايت
بلقاسم ،برئاسة اعسيد مدير الجاماة الستاذ عطرش محـمد اعهادي ،وبحضور اعسادة :نواب مدير الجاماة ،امداء اعكليات
ومديري الاهدين ونوابهم الكلفين باعبيداغوجيا ،رؤساء القسام و نوابهم الكلفين باعبيداغوجيا ،مسؤولي ميدان اعتكوين
ومسؤولي اعشاب ومسؤولي اعتخصصات ،رئيس خلية الجودة ،مدير الخدمات الجاماية ،رئيسة مركز النظمة
واعشبكات ،واعاديد من أاضاء السرة الجاماية (أساتذة ،إداريون وطلبة).
افتتح نائب مدير الجاماة علبيداغوجيا الستاذ حرز ا داود هذا اعلقاء بكلمة ترحيبية بالحضور ،مشيرا إلى أن هذا
اعلقاء اعبيداغوجي الوسع ياتبر الول من نواه الى مستوى الجاماة ،عيتم باد ذعك ارض أهم اعنقاط اعتي سيتم اعتطرق إعيها
والرتبطة بتنصيب أاضاء الجلس ،حصيلة النشطة اعبيداغوجية علسنة الاضية و اعتقدم الحرز خلل اعسنة الحاعية،
اعتاليم ان باد ،تفايل دور السؤوعين اعبيداغوجيين .
من جهته مدير الجاماة الستاذ عطرش محـمد اعهادي قدم كلمة مرحبا فيها بكافة الحضور ،موضحا أن الجلس
اعبيداغوجي عيس نفسه اعلجنة اعبيداغوجية ،حيث أن هذا الجلس يستدعى في بداية اعسنة وفي نهاية اعسنة علنظر في إنطلق
اعسنة الجاماية عبرمجة وتنظيم اعنشاطات اعبيداغوجية وتقديم حوصلة عغلق اعسنة اعبيداغوجية ،مشيرا أن تنسيق الجهود
واعتكافل بين الجاماة والخدمات الجاماة ياتبر ضرورة قصوى أكثر من أي وقت ممضى ،من أجل ضمان سيرورة النشطة
اعبيداغوجية في أحسن مستوى.
تم إحاعة اعكلمة علسيد نائب مدير الجاماة الكلف باعبيداغوجيا اعذي ارض من خلعها تقديم ورقة طريق بمضامين
كمية وكيفية ،يتضمن مراجاة مفصلية علنشطة اعبيداغوجية اعتي تم تقديمها علموسم الجامعي  ،2021/2020حيث تم
اعتأكيد الى دور لجان الداولت في مراااة ظروف اعطاعب ،عيتم باد ارض سيرورة الجهود اعبيداغوجية اعتي استهلت بالبواب
الفتوحة ،واعنطلق اعفالي علسنة الجاماية باد مراسيم الفتتاح ،واعتاريج الى وضاية اعتحويلت الجاماية اعتي تم
ماالجتها خلل هذ الوسم ابر الخط ،وضمان تسجيل كل اعطلبة التخرجين في اعليسانس في طور ماستر مع مراااة فئة % 20
اعتي كان نصيبها الجمالي 387طاعب ،كما قدم ذات التحدث رؤية استشرافية بتسطير اعرزنامة اعسنوية علنشطة
اعبيداغوجية  ،وإبراز أهمية تفايل دور السؤوعين اعبيداغوجيين (مسؤولي اليادين ،اعشاب واعتخصصات) ضمن اعصلحيات
والهام النوطة بهم.
من أهم اعنقاط اعتي تم اعتطرق إعيها هو تحديد تركيبة الجاعس اعبيداغوجية الوساة الى غرار مجلس ميدان اعتكوين،
مجلس فريق شابة اعتكوين ،مجلس فريق اعختصاص ،مع تحديد مهامهم ،واعفترات الحددة لناقاد اجتماااتهم ،فضل ان
تشكيلة مركز اعيقظة اعبيداغوجية بما يتضمن خلية اعيقظة اعتكنوعوجية ،خلية اعيقظة علالقات الخارجية واعتااون ،خلية
اعيقظة اعبيداغوجية ،مع مراااة اعتحضير لخلية اعيقظة علستقبال واعتوجيه وفقا عتوجيهات مدير الجاماة.
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تخلل هذا اعلقاء تقديم مداخلة عرئيسة مركز النظمة واعشبكات حول اعرقمنة في الجاماة من خلل اعتطرق إلى ضبط
مارفي علرقمنة ،وأهمية استخدام اعبريد الهي ،مع اعسعي علتحضير عنشاء بريد مهي عفئة اعطلبة أيضا ،بما في ذعك إطلق ادة
منصات رقمية الى غرار :منصة بيداغوجية ،منصة اعتاليم ان باد ،منصة استبيان ابر الخط ،فهرس علوثائق ابر الخط،
منصة رقمية علملتقيات ،منصة علفيديوهات ،فضل الى اعتطرق إلى احصائيات حول استامال منصة موودل .حيث أكد مدير
الجاماة الى اعضرورة اللحة في اصر التمتة الى أهمية اعامل الى تكريس اعهوية اعرقمية لجاماتنا ضمن الستويات اعاالية،
مع مراااة مخاطر تهديدات المن اعسيبراني.
تم اختتام فااعيات هذا اعلقاء الامر باد فتح اعنقاش اعاام وتبادل وجهات اعنظر الختلفة ،مع تقديم ادة توجيهات من
طرف مدير الجاماة في إطار أهمية اعتفاال اعبنيوي بيداغوجيا بين الستاذ واعطاعب خلل اعنظام اعتاليم الختلط ،مع
الحرص الى ترقية اعسبل اعبيداغوجية واعسبل اعرقمية وسبل حوكمة الجاماة.
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