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السنة الجامعية2019 - 2018 :

 .Iالربيد االلكرتوين
يف اطار تطوير خدمة الربيد املهني ،بعد تلقي العديد من الشكاوي حول الخدمـة املوطنـة لـدينا يف املركـز عىل منصـة
 ،ZIMBRAتم التواصـل مـع رشـكة قوقـل و تـوطني الربيـد املهـني لـديهم تحت اسـم النطـاق  .UNIV-MSILA.DZو منـه
تم انشاء جميع حسابات الربيد املهني لالساتذة بالجامعة الذين بلـغ عـددهم  1457اسـتاذ .و تم البـدء بالعمـل الرسـمي
للخدمة بداية من مارس  .2019اضافة اىل هذا تم انشاء العديد من املجموعات الربيدية الــتي تســمح بالتواصــل الجامعي
لالساتذة لجميع الكليــات (  7كليــات  +معهــدين) ،اضــافة اىل مجموعـة لســادة نـواب املدير ،العمــداء و نـواب العمــداء
( العناوين موضحة يف الجدول  ,) 1و جاري العمل عىل انشاء مجموعات اخرى حســب الطالت الــتي تــرد من الكليــات و
ذلك لتسهيل عملية التواصل الجامعي و تسهيلها.
اضافة اىل هذا تم انشاء حواىل  %75من الحســابات الخاصــة بكلبــة الــدكتوراه  300 ( LMDحســاب من اصــل 444
طالب ) و جاري العمل عىل انشاء البقية حسب الطلبات الواردة عرب منصة طلبة الدكتوراه.
العنوان

املجموعة

faculte-droit@univ-msila.dz
faculte-mi@univ-msila.dz
faculte-science@univ-msila.dz
faculte-shs@univ-msila.dz
faculte-segc@univ-msila.dz
faculte-technologie@univ-msila.dz
faculte-lettres@univ-msila.dz
istaps@univ-msila.dz
igtu@univ-msila.dz
vice-recteur@univ-msila.dz
doyens@univ-msila.dz
Vicedoyen.pedag@univ-sila.dz
vicedoyen.pg@univ-msila.dz

الكليات

نواب املدير
العمداء
نواب العمداء

الجدول –  – 1عناوين املجموعات الربيدية
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 .IIمرئية الجامعة عىل االنرتنت
 .1منصات البحث العلمي
* : GOOGLE SCHOLAR /من اجل تحسني مرئية الجامعة عىل منصة غوغل البــاحث ،تم العمــل عىل تحفــيز
االساتذة و طلبة الدكتوراه عىل انشاء حساباتهم و تحيينها باعاملهم البحثية اول بــاول حيث تم الوصــول اىل  787حســاب
محني و مفعل يف نهاية شهر جوان بعــد ان كــانت ال تتجــاوز  100حســاب يف بدايــة الســنة الجامعيــة ،و وصــلت اىل 672
حساب خالل شهر مارس .2019
و من جهة اخرى ،تم الوصول اىل  7710اقتباس يف نهاية شهر جوان جوان  2019نعد ان كانت  6905اقتبــاس يف شــهر
جانفي  ،2019بتقدم يقرتب من  1000اقتباس جديد ناتج عن تحسن مرئية البحوث عىل محرك البحث غوغل سكولر.
** : RESEARSHGATE /بعد ان كان عدد الحسابات املفتوحة و املفعلة عىل املنصة يف شهر مارس  2019يسـاوي
 489حساب ،تم تحفيز االساتذة و طلبة الدكتوراه عىل ولوج و استعامل املنصة ،وصل العدد اىل  602حسـاب نهايـة شـهر
جوان و العملية مستمرة اىل غاية الوصول اىل نسبة ,%100

 .2وسائل التواصل االجتامعي
* /فيسبوك :تم انشاء الصفحة الرسمية اللجامعة منذنهاية شــهر مــاي  ،2019تحت اســم – جامعــة محمــد بوضــياف
املسيلة – حيث تحتوي حاليا عىل  2300متابع و جاري العمل عىل نرشها لتوفري رشوط توثيقها من قبل الرشكة .من جهة
اخرى متلك الجامعة حاليا ما مجموعه  58صفحة فيسبوك نشطة بني صفحات لالقسام ،للكلياتو لرئاسة الجامعة.
** /تويرت :تم انشاء حساب رسمي للجامعة تحت اسم – جامعـة محمـد بوضـياف املسـيلة – منـذ مهايـة شـهر مـاي،
حيث مل تكن متلك الجامعة اي حساب عىل هذه املنصة املعروفة .و الحساب االن قيد النرش من اجل توثيقه الحقا.
***/انستغرام :تم انشاء حساب رسمي للجامعة تحت اسم – جامعة محمد بوضياف املسيلة – منذ مهاية شــهر مــاي،
حيث مل تكن متلك الجامعة اي حساب عىل هذه املنصة املعروفة .و الحساب االن قيد النرش من اجل توثيقه الحقا.

 .IIIالتعليم عن بعد
 .1منصة موودل:
منصة موودل هي منصة تعليم عن بعد تسمح للمتعلم مبتابعة دروسه عن بعدو التفاعل مع االستاذ و طلبة اخرين و
النقاش عن بعد .و من اجل تسهيل تعامــل االســاتذة مــع املنصــة تم عىل مســتوى خليــة التعليم عن بعــد تنظيم تكــوين
لالساتذة .حيث تم تكوين اساتذة مرافقن عن كل كلية من اجل تكوين زمالئهم و م ـرافقتهم ،حيث تم تكــوين  60اســتاذ
مرافق عىل مستوى الجامعـة ،الـذين بـدورهم قـاموا بتكـوين و مرافقـة  467اسـتاذ عىل مسـتوى كـل الكليـات .و سـيتم
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استكامل التكوين مع بداية املوسم الجامعي  ،2019/2020و هذا تطيبقا ملا جاء به مرشوع املؤسسة . 2017/2022
من جهة اخرى ،تم وضع منوذج خاص بجامعة املسيلة لتوحيد شكل الدروس عىل املنصة ،هذا النموذج مســتوحى من
اشكال الدروس عىل املنصات العاملية ،حيث تم  473درس موافق لهـذا النمـوذج من قبـل االسـاتذة يف نهايـة شـهر جـوان
 2019بعد ان كان عددها  0يف جانفب  .2019و العملية مستمرة اىل غاية بلوغ الهدف املســطر من قبــل الســيد املدير و
هو  700درس‘ .املرفقات ’1
اما بالنسبة للحسابات عىل املنصة فقد تم انشاء جميع حسابات االساتذة عىل مستوى الجامعة بنسبة  ،%100امــا عن
الطلبة فقد تم انشاء  5900حسـاب للطلبـة بعـد ام كـان العـدد يف شـهر مـاي  541حسـاب ،صـار يف نهايـة جـوان 6400
حساب ،و بدأ عملية انشاء حسابات طلبة الليسان الذين ستسلم لهك حساباتهم بداية املوسم الجامعي .2019/2020

 .2منصة الدروس املصورة MOOC
تم اطالق منصة الدروس املصورة الخاصة بجامعة املسيلة يف  05/05/2019مبجموع  4دروس منشــورة فقــط ،و وصــل
العدد يف نهاية شهر جوان  2019اىل  8دروس تحتوي  12فيديو تعليمي من مختلف الكليات ،و قــد تم تســجيل  77درس
بانتظار املونتاج عىل مستوى مركز الشبكات و نرشها خالل االسابيع املقبلة.

 .IVرقمنة االدارة
يف اطار رقمنة االدارة يف جامعة محمد بوضياف املســيلة ،تم انشـاء العديـد من املنصــات الرقميــة عىل مســتوى مركـز
الشبكات التي تساهم يف تسهيل و تقريب االدارة من كل مرتادي الجامعة من موطفني ،اساتذة و طلبة و هي كالتايل:
أ .منصصصة  : E-STAGEتم برمجتهــا و اطالقهــا يف مــارس  ،2019و قــدم االســاتذة من خاللهــا طلبــات الرتبصــات
ايلكرتونيا ،حيث القت استحســان االســاتذة عامــة ،و مــع ذلــك تبقى بعض املالحظــات عىل عمــل املنصــة ســيتم
تداركها خالل النسخة القادمة
ب .منصة  :E-DEMANDEمنصة تم برمجتهــا و اطالقهــا لعمــوم مســتخدميي الجامعــة خالل بدايــة شــهر افريــل
 ،2019من اجل طلب جميع الوثــائق االداريــة ايلكرتونيــا و عن بعــد مثــل شــهادات التوظيــف  ،...القت املنصــة
استحســان اجامال و لكن تبقى هنــاك بعض االنتقــادات من العامل لعــدم انــدماجهم مــع هــذه الخــدمات
االيلكرتونية.
ت .منصة  :E-STAFFو هي عبارة عن دليل يحتوي معلومات جميع مستخدمي الجامعة من اساتذة و اداريني.

ث .منصة  : PhdSTUDENTو هي منصة موجهة لطلبة الــدكتوراه من اجــل طلب بريــدهم املهــني عن بعــد ،و
مربمج ان يتم اضافة خصائص اخرى عليها تساعد طلبة الدكتوراه خالل النسخ التطويرية القادمة.
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ج .بعد تلقي العديد من الشكاوي من االساتذة بسبب كرثة الحسابات و اختالفهــا ،جــاري العمــل حاليــا عىل انشــاء
منصة موحدة تجمع كل الخدمات السابقة ،عىل شكل بيئة عمل رقمية ( .) ENT

 .Vالعتاد الوارد
خالل السنة الجامعية  2019/2020تم تزويد ملحق مركـز الشـبكاتو االنظمـة عىل مسـتوى القطب الجــامعي الجديـد
بجدار ناري عتادي ( ) FIREWALLنصب من اجل تحسني سري الشبكة املحلية و ايضا التحكم يف سـري شـبكة االنــرتنت و
تدفقها.
و ايضا تم استالم محطة رسومية ( )GRAPHIC STATIONالجل استغاللها يف تحرير ومعالجة الفيديوهات الخاصة
مبنصة الدروس املرئية .MOOC

 .VIاملرفقات
 – 1عرض حال عن احصائيات تكوين االساتذة و نرش الدروس عىل ارضية موودل اىل 30/06/2019

5

