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 انثاني، و األول نهطىر انعاني نهتكىين انجامعة رئاسة نيابة

 انتدرج في انتكىين و انشهادات، و انمتىاصم انتكىين

11/12/2022يغزغبَى فٙ    

.                

 

2حوصلة اللجان البيدغوجيا رقم   
  

  ..2022/2023 نهغُخ اندبيؼٛخ األٔل انغذاعٙ َٓبٚخ يغ رضايُب انذفؼبد ندًٛغٔعٛش انذسٔط  انجٛذاغٕخٛخ انؼًهٛخ ػٍ حٕطهخ -

 .رمذٚى ٔيُبلشخ انًشاعهخ انٕصاسٚخ انخبطخ ثبنذساعخ ػٍ ثؼذ فٙ انفظم انثبَٙ -

انكهٛبد  كم دفمذ أخًغ 2022/2023 انؼًهٛخ انجٛذاغٕخٛخ ندًٛغ انذفؼبد نكم األلغبو نهغُخ اندبيؼٛخ يٍ خالل يزبثؼخ ٔ عٛشٔٔ ػهّٛ 

ػهٗ حغٍ عٛشٔسح انجشايح انجٛذاغٕخٛخ نكم انذفؼبد ٔ ثاخًبع كم األعبرزح  فمذ رى رغدٛم حؼٕس يؼظى انطهجخ ٔفٙ كم انًمبٚٛظ 

يًب عبْى فٙ حغٍ عٛشٔسح انؼًهٛخ انجٛذاغٕخٛخ ٔانزؼهًٛٛخ  . يؼبدا فٙ ثؼغ انًحبػشاد ٔانزٙ ٚؼزجش انحؼٕس فٛٓب غٛش ئخجبس٘ 

  %.90 نهذفؼبد  كبَذ فٙ حذٔد  أعجٕع نكم 14 انزٙ ثهغذ ْزِ انغُخ نكم انذفؼبد فاٌ َغجخ عٛش انذسٔط

  ٔ رانك نزًكٍٛ اخزٛبص يغبثمخ انذكزٕسح2022خبَفٙ 19 انٗ 08رحذٚذ سصَبيخ االيزحبَبد فٙ األعجٕع األٔل ثؼذ انؼطهخ أ٘ يٍ 

 . اندبيؼخ سئبعخ  انٛٓب دػذ  انزmoodleٙ انشلًٛخ   انًُظخربكٛذ ػهٗ يشاخؼخ انذسٔط انًٕخٕدح فٙ 

  فًٛب ٚخض انُمطخ انًزؼهمخ ة انًشاعهخ انٕصاسٚخ انخبطخ ثبنذساعخ ػٍ ثؼذ فمذ رى ػشع انًشاعهخ   انٕصاسٚخ ػهٗ األعبرزح ٔانزٙ 

عٕف رى ئسعبنٓب نٓى ػجش انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ انشخظٙ ئػبفخ ئنٗ انزأكٛذ ػهٗ ٔخٕدْب فٙ  انًٕلغ اإلنكزشَٔٙ نهدبيؼخ ٔانزٙ رزؼهك 

 ْزا األخٛش انٕحذاد انزؼهًٛٛخ صثبنًضج ثٍٛ ؽشٚمخ انزؼهٛى انحؼٕس٘ ٔانزؼهٛى ػٍ ثؼذ ئثزذاءا يٍ انغذاعٙ انثبَٙ   ٔانز٘ ٚخ

.  انؼشػٛخ نكم انذفؼبد 

فمذ اعزحغٍ األعبرزح رنك كًب أكذَب يٍ خٓزُب ػهٗ يجبششح األعبرزح نزحؼٛش رنك لجم انٕلذ ْٔزا حزٗ ٚزغُٗ نهدًٛغ انزحكى فٙ رنك 

فٙ انٕلذ انًُبعت يغ ئيكبَٛخ االرظبل ثبنًششفٍٛ ػهٗ فشع اإلػالو انؼبنٙ ثبنًؼٓذ نإلؽالع ٔانزحكى فٙ ؽشق اعزخذاو انًُظخ 

  – Moddel- انشلًٛخ انخبطخ ثبنزؼهى ػٍ ثؼذ 

رحذٚذ يٕاػٛغ انزخشج حغت كم رخظض فٙ ئؽبس يششٔع شٓبدح        فًٛب ٚخض انًزفشلبد رى انزطشق ئنٗ 

 ؽشف األعزبر يٍ انًمزشحخ انًٕاػٛغ دساعخ نٓى ٚزغُٗ حزٗ انزخظض سؤعبء انٗ انًٓبو اعُبد َبشئخ حٛث رى–  خبيؼٛخ يإعغخ 

 .رخشخٓى يغبس فٙ انطهجخ ٚزبثؼّ انز٘ نهزخظض يالئًزٓب ٔيذٖ ٔانطهجخ

       نقص الوسائل البيداغوجيا في بعض الكليات خاصة ذات التخصص التقني  

 َبئت سئٛظ اندبيؼخ

 


