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 زمالئي األساتذة

 الطلبة ئيأبنا

 كليةأعضاء أسرة ال

تلف مؤسسات التعليم العالي ومخالوضعية غير المسبوقة التي عرفتها  ،ال يخفى على أحد منكم

 ةأواخر سنوفي العالم، منذ  على غرار مختلف المؤسسات الحيوية في الوطن ،اله ةفق التابعاالمر

ي التقليدف النشاطات البيداغوجية في شكلها ى إلى توقُّأدَّمما  .19وباء كوفيد  بسبب تفشي، 2019

اع اتبَّ ، ينا، وفرض علغير مسبوقة ياٍتووضعنا أمام تحدِّ .2020مارس  12ابتداء من  (الحضوري)

 .نناووط نا إزاء طلبتنااتالتزامب فاءياإلومهامنا،  لممارسةبتكرة غير تقليدية، وُم استراتيجيات

دات من مجهو ،تدريٍس ، وهيئَةدارًةإ: قاطبًة سرة الجامعيةما بذلته األ إلى ، هنا،يجدر التنويهو

التعليم  من خالل تفعيل آليات ؛مع طلبتنارفع التحدي والبقاء على تواصل رات حثيثة، لدومباجبارة، 

 موقعالفي  والمحاضراتالدروس القيام بإدراج  :أولى ٍةليث تمَّ في هذا اإلطار، وكمرحح .بعدعن 

وتنزيل ، روسعلى الد الع المباشرل على الطالب االطِّسهُِّت يسرة،وُم طةبسَُّمطريقة ية، بللكل الرسمي

 انية،ثفي مرحلة  كما تمَّ  .ختلف الوسائط االجتماعيةُممنصات استغالل  فضال عن ها،يحتاجه من ما

بقيادة  ،هذه األخيرةرتها فالتي و االحترافيةاستثمار المنصة الرقمية  ،بالتنسيق مع رئاسة الجامعةو

 .إمكانيات معتبرة وطاقما بشريا مؤهال ،مشكورًةرت لها خَّسو ،مديرها

وعلى الرغم من بعض الصعوبات الموضوعية والتقنية التي اعترضت سبيلنا في بداية األمر، 

أساسا في  لًةمثَُّم التقنية؛ ، ناهيك عن بعض العوائقوطلبًة وإدارًة أساتذًة :كون العملية جديدة علينا

 دة الجميعرابإ إال أنهتاح لمختلف األطراف المعنية بالعملية، ضعف الربط الشبكي وحجم التدفق الُم

ن م وبفضل هذ العزيمة، ، بفضل اهلل،االنجاح ورفع التحدي، تمكنَّ صرارهم علىإ، وهمتبراومث

د مهمة ضمان تغطية ج إلىنا تكلي ا، وبضمنهوتوصلت جامعتنا، المستجدة يةعالوضهذه ف مع التكيُّ

ل معتبرة قب حضورية من دروس تلقاه الطلبةقد كان ، فضال عماَّ س السداسي الثانيولمختلف در

   .عملية اإلغالق



 ،التي أنتمي إليها بكل فخر خاصة والجامعة الكليةسرة أ ئهنِّأن ُأسعدني وبهذه المناسبة، ُي

ما  الذي ،المعتبر هذا النجاحأساتذة، وطلبة، وموظفين، وعمال بمختلف فئاتهم ودرجاتهم على من 

نة، ميموى لهم عودة تمنَّأكما . ِيرفع التحّد ىلعجهود الجميع، وإصرارهم  تظافركان ليكون لوال 

في كما  ،والبيداغوجيالتحصيل العلمي  أساليبنا فيإياهم على بذل المزيد من الجهود لتطوير  احاثَّ

مع  .صرلعاو اشىتتمة يورقم واستراتيجيات تقنية، ة، مقاربات مبتكرة ومرنيبنِّ، عبر َتيضاأ التسيير

، واحترام البروتوكول الخاص الذي من انتشار الفيروس للحدِّ ت االحترازيةاجميع االجراءااللتزام ب

  حفاظا على صحة الجميع وأرواحهم. همفي متناول الوزارة، والجامعة والكلية وضعته

 ، كل عام وأنتم بألف خيرموفقةعودة 

 رفع اهلل عنا هذا الوباء
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