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جـامعـة سيـدي محـمد بـن عبـد اللـه  -فــاس

الرئــــــــــاســــــــــة

إعﻼن عن فتح باب الترشيح لشغل منصب
مدير مركز التكوين عن بعد
بجامعة سيدي ﷴ بن عبد ﷲ
بناء ع :
 القانون رقم  00.01المتعلق بتنظيم التعليم العا  ،الصادر بتنفيذه الظه
ال يف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر  19) 1421ماي  (2000كما وقع
تتميمه؛
بتاريخ  30يناير 2019
 وع قرار مجلس جامعة سيدي ﷴ بن عبد
،( E-learning
المتعلق بخلق مركﺰ التكوين عن بعد بالجامعة )learning center
عن فتح ال شيحات لشغل منصب مدير م ـ ـ ــركﺰ

تعلن جامعة سيدي ﷴ بن عبد
التكـ ـ ـ ـ ـ ـ ن ع ـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ــد.
ويش ط المرشح أن يكون أستاذا للتعليم العا أو أستاذا مؤهﻼ ،مارس الجامعة
بأقدمية خمس سنوات ،ملما بالموضوع ومتوفرا ع تصور قابل لﻺنجاز لتنمية المركﺰ.
وع الراغب وضع ملفات ترشيحهم رئاسة الجامعة قبل يوم  19مارس 2019
)الساعة .(16
ويتضمن كل ملف الوثائق التالية:
 طلب خ يوضح الدوا والمحفﺰات، الس ة الذاتية للمرشح، م وع تنمية المركﺰ ) حوا  10صفحات(، كل الوثائق المفيدة وذات الصلة بالملف، -قرص مدمج ) (clé USBيتضمن الصيغة اﻻلك ونية لمحتويات الملف.
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E-learning center
de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

ورقة تقديمية
أ داف المركز
 تنسيق العرض ال بوي للجامعة مجال التكوين عن بعد ،
 توف فضاءات وأدوات مناسبة للتكوين عن بعد

مجاﻻت تخصص الجامعة ،والعمل

ع تطوير اﻹمكانيات الب ية والمادية للمركز لخدمة الجامعة والمرتفق ،
 بلورة سبل ومنا ج وتقنيات التكوين عن بعد وتوف الظروف المناسبة للر بها ودعم
مصداقيتها ،
 دعم قدرات أطر الجامعة والمؤسسات ال يكة من أجل إنعاش وتطوير كفاءاتهم
وقدراتهم ميدان التعليم عن بعد ،ومجاﻻت علمية وتقنية أخرى،
 توف بنك معلومات للكفاءات والخ ات المتوفرة داخل جامعة سيدي ﷴ بن عبد
وخارجها ،والتعريف بها وتسويق خ اتها ومنتوجها ع مستوى برامج التكوين عن بعد،
والمشاركة معارض خاصة لتسويق عرض الجامعة مجال التكوين عن بعد،
 ندسة وتصميم مشاريع تكوينات عن بعد بالتعاون مع قطاعات سوسيو-مهنية ومراكز
التكوين المهتمة،
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 تطوير استعمال تقنيات اﻹعﻼم والتواصل
التعليم عن بعد وتطوير مشاريع رائدة
 العمل ع

مجال التكوين ،وتوف مستلزمات وأدوات

ذا المجال ꓼ

تلبية حاجيات الطلبة وال كاء والنسيج واﻻقتصادي واﻻجتما

بلورة

الكفايات والمهارات بالتكوين عن بعد ꓼ
 إبداع ندسة بيداغوجية جديدة ومتجددة تمكن من تنويع العرض البيداغو

للتكوين

عن بعد ،يتم تصميمها ع مقاس حاجيات فئات وقطاعات محددة.

يكلة المركز
تنتظم يكلة المركز ع  3مستويات :


المستوى اﻻس اتي  ،و و من اختصاص مجلس الجامعة ولجنة الشؤون الثقافية
واﻻجتماعية ،الذي يبث

التوجهات العامة ورصد اﻹمكانيات والمصادقة ع ال نامج

السنوي ﻷنشطة المركز.


مستوى اﻻ اف والتتبع و و من اختصاص لجنة تضم ممثﻼ عن كل مؤسسة جامعية،
تحت إ اف مدير المركز ونائبه ،وأعضاء يمثلون كاء الجامعة.



مستوى التنفيذ واﻷجرأة ،و و من اختصاص مدير المركز ،الذي يعينه السيد رئيس
الجامعة .ويساعده نائب له ،يع باق اح من مدير المركز .ويمكن للمركز أن يشكل لجنا
وظيفية مؤقتة تشتغل ع ملفات محددة ،وتساعد ع تنظيم أنشطة المركز.
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