قسم هندسة الطرائق بني احلارض و املس تقبل

ا ألس تاذ أأمحد طبشوش
تأأسست لكية العلوم التطبيقية عام  ،3102ومنذ ذكل احلني نذرت نفسها لتواكب مسرية التقدم يف املعرفة خطوة
خفطوة.وحتقيقا للرؤية اليت تبنهتا جامعة قاصدي مرابح بأأن تكون مؤسسة تعليية حبثية جممتعية وشامةل ،فقد وضعت بني
أأيدي طلبهتا خيارات واسعة من الربامج الأاكدميية.
وتس تعني اجلامعة ابإطارات مؤهةل لتكون عىل قدر طموهحا وتطلعاهتا يف المتزي ،فالعديد مهنم -سواء احلاليني أأم
السابقني -تبوؤوا مناصب مرموقة يف كثري من املؤسسات أالاكدميية والإدارية والس ياس ية الهامة يف البالد ،مفهنم الوزراء،
ومهنم النواب والرؤساء يف اجلامعات اجلزائرية.
ومن بني أأعضاء هيئات التدريس يف اجلامعة ،هناك من ضلعوا يف التأأليف احلر ،ويف الكتابة يف الصحف الوطنية ويف
اجملالت ،فضال عن املستشارين يف الإذاعة والتلفزيون ،والشعراء والروائيني والنقاد.
وقد أأثرت خربهتم ومشاركهتم الأاكدميية والبحثية يف املؤمترات وورش العمل والندوات يف ادلول اجملاورة العربية والإسالمية،
ويف جامعات العامل املرموقة عىل حد سواء .ومه عىل قدر امحلل واملسؤولية املنوطة هبم يف نقل املعارف ،وتقدمي التعلمي
اخلاضع ملقاييس اجلودة للطالب يف برامج ادلراسات العليا ،ملا يمتتعون به من عقلية نقدية ،مكهنم ابلقدرة عىل استرشاف
املس تقبل ورصد توقعاته ،ورمس اخلطط املس تقبلية املناس بة.
اإىل ذكل يغين الإطار التدرييس يف اجلامعة املسرية العلمية ابخلربات ،وتنو اخللفيات املعرفية ،ما ععلهم مرععيات معمتدة
للباحثني وطاليب العمل.عىل صعيد أخر يد أأب قسم هندسة الطرائق عىل تطوير براجمه متا ش يا مع متطلبات العرص.وتتنو
أأساليب التدريس وطرائقه ،مفن احملارضات أالاكدميية التقليدية ،اإىل الاس تعانة ابلوسائل التعليية املتحررة القامئة عىل احلوار
واستثارة الفضول للبحث وإاطالق التفكري احلر اخلالق ،اإىل جانب الاس تعانة بتقنيات التدريس متعددة الوسائط واملواد
التعليية احملوس بة من أأجل دمع املهنجيات والوسائل التقليدية والعمل امليداين والتدريب العميل والبحث التطبيقي يه من
العنارص ا ألساس ية املعمتدة ملعظم الربامج اليت تقدهما اجلامعة.
ول يتوقف سعي اجلامعة للوصول اإىل أأعىل مراتب المتزي ،فهيي حتاول تطبيق مبادئ اإدارة اجلودة الشامةل والاس تعانة
بأأحدث التقنيات املعلوماتية يف براجمها واسرتاتيجياهتا.
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