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2020أفريل  06المهدية في   

 بــالغ الى عــمــوم الـطـلـبـة

واملتعلق بتأ مني التدريس عن   2020مارس   19الصادر بتارخي    14/20تفاعال مع منشور وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي عدد 

طاربعد عرب وسائل جامعة تونس الافرتاضية وذكل يف   جناح الس نة اجلامعية،  ا   احلرص عىل حامية ال رسة اجلامعية من اخملاطر والسعي اىل ا 

مع ممثيل الطلبة ابجمللس ، بعد خلية التدريس عن، خلية ال زمة ابللكية)  جامتعات عن بعد عىل مس توى اللكيةسلسةل من الا و بعد

 تقرر ما ييل: (، أ فريل 03ابللكية بتارخي  نيدرسخاصة ابملجلسة عامة ، أ فريل 01اجمللس العلمي بتارخي ، العلمي

  13يوم االثنني  الفرتة املمتدة بني    وذكل خاللاعامتد التواصل البيداغويج عن بعد بشلك يضمن تاكئف الفرص بني معوم الطلبة   ✓

 . 2020ماي    09أ فريل ويوم السبت  

ثرتأ مني دروس حضورية ملدة أ س بوعني  ✓ قرار عودة ادلروس وذكل قصدانهتاء أ زمة  ا   .تداركمتكني لك الطلبة من ال  الكوروان وا 

جنازه خالل فرتةلك ل حيث س يأ من ال ساتذة وجواب مراجعة  التواصل البيداغويج عن بعد.  ما مت ا 

 وال جناح هذه التجربة اليت فرضهتا ال زمة الصحية اليت متر هبا بالدان كسائر بدلان العامل مت االتفاق عىل المتيش الايت:

 مرفقةوثيقة ادلروس اخلاصة حبصص ال س بوع املوايل  2020أ فريل  10يزنل ال س تاذ قبل لك يوم مجعة انطالقا من يوم امجلعة  -

 التطبيقية. والامترينبفيديوهات رشح ادلرس 

  .(Forum)وغري مبارشة (Tchat)حيدث لك أ س تاذ للك مادة فضاءات للتواصل مع الطلبة مبارشة  -

بذكل ميكن للك الطلبة اذلين مل يمتكنوا من الولوج اىل صفحة اجلامعة الافرتاضية خالل فرتة تعطل ادلروس من احلصول عىل 

 لك الواثئق والفيديوهات وحمتوى النقاشات مع ال ساتذة حني تتوفر اال ماكنيات والوسائل الالزمة. 

لمتكني الطلبة من الولوج للك املعطيات   فضاءات جمهزة ابل نرتنت  جعةوس توفر اللكية خالل أ سابيع التدريس احلضوري وفرتة املرا

طار التواصل البيداغويج عن بعد.  اخلاصة ابدلروس اليت متت يف ا 

 اخلاص مبوقع املؤسسة. Intranetيف فضاء  2020أ فريل  10يوم امجلعة  (clefs)يمت نرش املفاتيح اخلاصة بلك مادة  -

اعامتد جداول ال وقات اخلاصة ابلسدايس ) الس نة ال وىل، الثانية والثالثة  (يريج من طلبة الاجازة،  (Tchat)للتواصل املبارش مع ال ساتذة  

ضافة    09h)3(0النصف  و صباحا عىل الساعة التاسعة التواصل املبارشنطلق ي حبيث  بداية لك حصة  ساعة واحدة لتوقيتالثاين مع ا 

 ابلنس بة لطلبة املاجس تري، مه مدعوون اىل احرتام جداول ال وقات اليت تزنل لك  .(18h00)مساءا عىل الساعة السادسة مساءانهتيي ي و 

 الـعـميد                                ) بدون أ ي تغيري(  2020أ فريل  10يوم مجعة انطالقا من يوم امجلعة 

 ال سـتاذ فـوزي الـس بوعي


