الجهوريـة الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليــــم العالي والبحث العلمــــي
جامعــة محمد لمين دباغين سطيف2
خلية ضمان الجودة
االجتماع رقم 2202-22

سطيف في 5062-04-61

محضر اجتماع
إنه بتاريخ اخلميس  61أفريل (يوم العلم) على السا ا ا ا اااع  63:31مببىن رئاس ا ا ا ا ا اقااخل ال اب اخلااس مت

اجتماع أعضاء خلي اقودة اآلتي أمساؤهم:
الدكتور :بن ورزق هش ا ا ا ااا رئيس خلي اقودة ،األس ا ا ا ااتا الدكتور :لونيس علي ،الدكتور :بوطاليب بن جدو،
الدكتور :بن أعراب حممد ،األساتا ة :شااكر مسي كاتب اخللي  ،األستا  :بامشار خري الدين ،األستا  :برحال حممد
واألستا  :بوسخلدي وهيب ،األستا ة :غرزويل اخالص واألستا ة :طاليب أاين نائب رئيس اخللي .
وغياب كل ان :الدكتور :شوقي مسري غيابا غري مربر للمرة األلو ى م دمم ضوور الشاا الااب للللية،

األساتا  :صحرالوي دبم هللا غيابا غري مربر للمرة األلو ى رغم تأجيل االجتماع بطلبه ،الدكتور :تاغليت صالح
المين غيابا غري مربر للمرة الثانية.
جملول األدمال
اتف أعضاء اخللي على أن يكون برنااج جدول أعمال االجتماع كما يلي:

أوال /تقييم دورة تحسين األداء البيداغوجي لفائدة االساتذة الجدد.

ثانيا /اختيار نشاط لل نجا من بين قائمة المشاريع المبرمجة لهذه السنة:
* دليل مقاييس الجودة.
* مقاربة الجودة لمكافحة ظاهرة الع وف عن حضور المحاضرات والغش:
* يوم تكويني لفائدة اإلداريين والتقنيين بعنوان :تطوير كفاءات الموارد البشرية الجامعية
* انجا مشروع الجامعة النظيفة:
* يوم تكويني ألعضاء الخلية بعنوان :تقييم البرامج
* يوم تكويني ألعضاء الخلية بعنوان :كفاءات تكميلية

 -متفرقات.

نتائج االجتماع
بخلد تالوة رئيس اخللي قدول األعمال املقرتح وبخلد أن مت االتفاق على اناقش ا النقامل املقرتح  ،وبخلد اناقش ا
كل نق بشكل افصل ،خلصت اخللي إىل اا يلي:
ألوال /تقييم دلورة حتاني األداء البيماغوجي لفائمة االساتذة اجلمد

أثار أعضاء اخللي نقامل إجيابي وأخرى سلبي حول تنظيم اليو التكويين تتلخص يف:
* مت االحظ ا أن اعتماااد يو عماال كاااااال اره وغري اكمر ،لااالاال مت االتفاااق على توزية املااادة الخللمي ا املتخللق ا
بالتكوين على عدة أيا  ،حبيث يتم الخلمل فقط يف الفرتة الصباحي .
* الحظ أعضاء اخللي أن برجم دورة تكوين األساتاة تكون يف بداي السن أحسن.
* االتفاق على ش اارومل قبول ادخالس األس اااتاة يف الدورة التكويني (اش ا ارتامل اس ااتخلمال الش ا ارائ واحرتا ان ي
الخلمل هبا ،ضبط احملتوى بشكل يغلب عليه ال ابة الخلملي ،استخلمال تقني الورشاس)
* اعتربس اخللي اليو التكويين افيد وحمق ألهدافه ،لكن أوص اات بالرتكيل على اعتماد نظا الورشا ا أككر والتقليل
ان املداخالس النظري .
* إعداد دليل بيداغوجي لألستا املخلني حديكا.
* تصوير وتوثي هاه النشاطاس.
* إعداد استمارة تقييم اسبق للنشامل.
* استخلمال قاع بدل املدرج (تبقى املسأل تقديري على حسب عدد احلضور)
ثانيا /اختيار نشاط لل نجا من بين قائمة المشاريع المبرمجة لهذه السنة:

* اجناز خطة دملية يف إطار مقاربة اجلودة ملكافحة ظاهرة العزلوف دن ضو و ووور احملاضو و ورا

لوالغش :اتف

أعضااء اخللي على ضضاري التقى حول ظاهرة الخللوف عن حضور احملاضراس والغش (الطالب ما بني العزلوف دن
احملاضرا لوالغش) ،حيث مت تكليف:
 األستا لونيس علي بتحضري ورق تتضمن إشكالي وحماور دراس ظاهرة عد حضور احملاضراس يف  61يواا. األس ااتا ة غرزويل اخالص واألس ااتا ة ش اااكر مسي بتحض ااري ورق تتض اامن إش ااكالي وحماور دراسا ا ظاهرة الغشوتقدمي ا بخلد  61يواا.
* برجم دورة تكويني لفائدة أعض ا اااء اخللي قبل شا ا ا ر راض ا ااان بخلنوان :مقاييس تقييم الربامج .ويف هاا اإلطار مت
تكليف رئيس اخللي بتحضري الدورة واالتصال باألساتاة أصحاب التخصص واخلربة يف جمال تقييم الربااج.

* مت تأجيل إجناز دليل اقاييس اقودة إىل غاي صدور املقاييس الوطني (حاليا ضضر على استوى الوزارة)
* مت تأجيل باقي األنش للموسم القاد .
 -متفرقات.

* قدات األساتا ة شااكر مسي عرح حال حول اليو الدراسي الا كلفت حبضوره ان قبل اخللي  ،وقد اشارس
إىل االس ااتحس ااان الا وجدته ان قبل دكلي اقودة على اس ااتوى جااخلاس الش اارق لخلمل اخللي واجنازا ا اىل حد
اآلن.
* مت تأكيد اقرتاح اخللي حول تأس ا اايس تنس ا اايقي  LMDك يئ اكون ان اس ا اادويل ايدان التكوين اكلف بتنس ا ااي
عروح التكوين على استوى اقااخل ضت وصاي النياب املختص .
* الحظت اخللي بكل أس ااف أن جمل جسا ااور املختص ا ا يف اش ا ا ار اعمال اقااخل ال تاكر أ عمل للخلي  ،رغم
وجود هاه األعمال على استوى اوقة اقااخل وعلم اقمية هبا.
مت االتفاق على تاريخ االجتماع املقبل الا يكون بإ ن هللا يو 5161-10-31
أقفل احملور يف يومه لوسادته لوتارخيه
الكاتب

ماؤلول اخللية

