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  اجتماع املجلس العلمي

 2020 افريل 02بتاريخ 
 

 املنذر الفرجاني، مدير املعهد، رئيس  -:     الحاضرون

 وسيم بن سالم، مدير الدراسات و التربصات، عضو -

 علي هدايا، مدير قسم هندسة األساليب، عضو-

 ، عضو ة قسم تكنولوجيات اإلعالمية  ، مدير هاجر علية  -

 إلياس صميدة، مدير قسم العلوم اإلقتصادية و التصرف، عضو 

 أعضاء،رياض بو عزيز ،  وهيبة بالصيد     -

 ممثلي الطلبة  عزيز النفاتي، صفوان باروني، محمد-

 يسرى الحامدي، ممثل عن االتحاد العام التونس ي للطلبة   -

 

 :ب  جتماعاال وافتتح  بالحاضرين  املدير  رحب  

 ،السنة الجامعية  على  الحجر الصحيتواصل  وانعكاسات  ملحة عن الوضع الراهن وعن  تقديم   -

 ،من العدوى   املتدخلينكافة  لحماية  باملعهد  اعتماها  يتوجب  التي  الوقائية    االجراءاتتقديم ملحة على   -

 .املتواجدة بجهاتهالتوفير املواد الوقائية لفائدة الهياكل الصحية  االخرى  جازه باملعاهد العليا  نيتم ا  ماثمين  ت -

 :التالية  النقاطمناقشة  تمت    ذلك  إثر

 التعليم عن بعد .1

اإلشكاليات التي تم التطرق الى  كما    في ظل الوضع الراهن  واألستاذالتواصل البيداغوجي بين الطالب  تم التأكيد على ضرورة  

 .تحول دون تمكن عديد الطلبة من الولوج الى منصات التعليم عن بعد

 يلي:بعد النقاش، تقرر ما 

تمكنهم من لفائدتهم قصد إيجاد حلول لذين يتعذر عليهم الولوج الى منصات التعليم عن بعد لطلبة ااإعداد قائمة    •

 ،متابعة الدروس

املعهد   واب نشره بموقعيتم باعتماد دليل  تونس االفتراضية جامعةملنصة  الى الولوجدعوة الطلبة  •

(www.isetzg.rnu.tn)،  

فيها تنظيم يشرف عليها رؤساء األقسام يقدمون  ( Séances de tutorat synchronesمتزامن )حصص تواصل برمجة  •

 ،املعتمدة  التواصل  وسائل    الحصص وسير الدروس و

االطالع على  و  املعتمدةالتواصل وسائل تعرف على فترة مراجعة و  2020 افريل  11و  06األسبوع املتراوح بين اعتبار  •

 نشرها،لدروس التي تم  الرقمي ل  حتوي امل
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 ، 2020افريل    18و    13في األسبوع املتراوح بين    لدروساانطالق   •

 ،وتيرة حصتين او ثالثة يوميا  أسبوعيا ب    ( synchronesSéances de tutoratمتزامن )تواصل    ةحص  12برمجة   •

  مادة،ريس  لتدبساعة واحدة تخصص  متزامن   تواصل  كل حصة  حددت املدة الزمنية ل •

االعداد  حتساب اوعدم  ( Evaluation Formative)ُ ال غيرلتأكد من مدى فهمهم للدروس على ايقتصر تقييم الطلبة    •

 ،املتحصل عليها

 الدروس وذلك بعد األخذ بعين االعتبار:تابعة  ممن  لتمكين الطلبة  استئناف التدريس الحضوري.عند  برمجة حصص   •

o   ،اإلشكاليات التقنية املستجدة اثناء فترة التواصل البيداغوجي 

o التكوين  مدى التقدم في برنامج ، 

o   ،مدى انخراط الطلبة في عملية التواصل البيداغوجي وفهمهم ملحتوى الدروس 

 :ما يليالتأكيد على  تم    هذا وقد

و طرح األسئلة    (QUIZواالجابة على التقييم )و     ( Activitésإنجاز التمارين )َو على محتوى الدروس    يقوم الطالب باالطالع •

 (Forum،املنتديات )في  

املنتديات األسئلة في  على واإلجابة والتقييم  ( Activités)َالتمارين  إصالحالدروس الرقمية و  بإعداداألستاذ قوم ي   •

(، Forum) 

 ،إعادة متابعتهامن  الطلبة  تم تأمينها لتمكين  يتزامن التي  حصص التواصل امل  تسجيل •

 من فهم الدروس،مكنهم  محتوى مبسط يتمكين الطلبة من   •

 .التدريس الحضورياستئناف    إثراالمتحانات  يم  ظتنيتم النظر في  •

 التربصات: .2

 ، ريس الحضوريدتانطالق العودة لل  إثرالتربصات    برمجة مناقشة  قرر ت

 درس اإلمكانيات التالية:واملؤطر الصناعي قصد  ضرورة تواصل الطلبة مع األستاذ املؤطر  تم التأكيد على  

 من مواصلة مشروعه،   يمكن الطالبحيين كراس الشروط بما  ت •

 تخرجه،مشروع  من استكمال  الطالب   تمكينقصد  انتهاء فترة الحجر الصحي   إثرواصلة املشروع مباشرة  م •

 استكماله. ةاستحال  عندختم التربص  شروع  اعتماد االشغال التي تقوم مقام م •

 مدير املعهد   

                 املنذر  الفرجاني


