برنامج مرافقة وتكوين األساتذة الجدد للسنة الجامعية 2019-2018

في إطار برنامج خلية المرافقة البيداغوجية لألساتذة الباحثين الذين وظفوا حديثا للسنة الجامعية  2019-2018وبناء عل
القرار رقم  932المؤرخ في  28جويلية  2016المحدد لطرق المرافقة البيداغوجية لصالح األساتذة الموظفين الجدد  ،نظم لقاء
بيداغوجي لألساتذة الذي تم توظيفهم على مستوى جامعة قاصدي مرباح ورقلة بقاعة االجتماعات بمديرية الجامعة بحضور
السيد مدير الجامعة البروفيسور محمد الطاهر حليالت والسيد البروفيسور لزهر بشكي مدير المدرسة العليا لألساتذة ورقلة الذي
ينشط هذه الجلسة بخصوص موضوع المسؤولية المعنوية والمهنية للجامعة  ،كما حضر االجتماع مسؤول خلية الجودة على
مستوى الجامعة البروفيسور ميلود قاسم.
افتتح اللقاء من طرف البروفيسور حمزة بن قرينة مسؤول خلية المرافقة البيداغوجية مرحبا بالجميع شاكرا حضور السيد
مدير الجامعة والسيد مدير المدرسة العليا لألساتذة على تلبيتهم الدعوة واستعدادهم لتقديم خبراتهم الميدانية للحضور كما نوه
بالمجهودات المبذولة في إطار هذا التكوين معتبرا أن هذا اللقاء هو األول من نوعه ،ثم أعطى الكلمة للسيد مدير الجامعة
البروفسور محمد الطاهر حليالت الذي رحب بالجميع وشكر القائمين هذا التكوين متطرقا في كلمته الى نوعية األستاذ الناجح
ميدانيا حيث طلب من األساتذة الجدد إعطاء شخصية قوية وأخالق طيبة لألستاذ في جميع تصرفاته لعكس الصورة الحقيقية
لألستاذ الجامعي وهذا من خالل االنضباط في الوقت والتوقيت واحترامه ألن األستاذ كما قال السيد المدير هو مسؤول ومسير
للعقول البشرية حيث يجب عليه ان يتحلى بروح المسؤولية وقوة الشخصية والقدرة العلمية لكي يساهم في تطوير العلم والمعرفة
ويصبح مثال يقتدى به بين طالبه ،عكس ذلك سيكون عبئ على نفسه وعلى طلبة وعلى إدارته حيث يصبح غير قادر على اداء
مهامه كاملة واداء رسالته كما ينبغي ،وفي ختام كلمته تمنى للحضور النجاح في مشوارهم المهني معطيا الكلمة لرئيس الخلية
الذي ه و بدوره اعطى الكلمة للبروفيسور لزهر بشكي مدير المدرسة العليا لألساتذة إللقاء عرضه لهذا اللقاء الذي كان تحت
عنوان "أخالقيات التدريس" والذي قسمه الى ثالث محاور ،محور خاص باألستاذ ومحور خاص بالطالب  ،ومحور خاص
باألستاذ واإلدارة  .واختتم االجتماع بفتح باب المن اقشة للحضور حول العرض الذي قدم.

