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 محضر اجتماع
مت اجتماع أعضااااااا   مببىن رئاساااااا  اااطا  الخلابس اخلاطس 00:11الساااااااع  على أفريل  03خلميس اإنه بتاريخ     

 خلي  ااودة اآلتي  أمساؤهم: 
: األستاذة  بوطاليب بن جدو  الدكتور: بن أعراب حممدالدكتور:  ودة اا خلي  رئيس هشاا  ورزق بن: الدكتور    

 صحراو : األستاذو  غرزويل اخالصاألستاذة:   أطين  نائب  رئيس اخللي  طاليب: األستاذة مسي  كاتب  اخللي   شااكر 
 .بوسادي  وهيب األستاذ:  األستاذ: بامشار خري الدين  األستاذ: برحال حممد .  هللا عبد
 ا غريغياب مسري شووووووو   الدكتور:  غيابا طربرا بخللب طكتوب ي لونيس عل الدكتور:األساااااااااتاذ  :وغياب كل طن    

  .   لثةللمرة الثا مربر ا غريغياب تاغليت صالح الدين: الدكتور  ثانيةللمرة ال مربر
 جدول األعمال

 ي:يكون برناطج جدول أعمال االجتماع كما يل اتفس أعضا  اخللي  على أن    
 .والغش والتحصيل المحاضرات عن العزوف بين الطالب: ملتقى تحضير فرق عمل نتائج *
 .البرامج تقييممقاييس : بعنوان الخلية ألعضاء تكوينية دورة تحضير *

 .حاالت انضباطية* 
    .* متفرقات

   :االجتماع نتائج
 طناقشااا  بادو  طناقشااا  النقامل املقرتح   علىتفاق ادول األعمال املقرتح وباد أن مت اال اخللي  رئيس تالوة باد    
 :يلي طا إىل اخللي  خلصت طفصل  بشكلنقخل   كل

 .والغش والتحصيل احملاضرات عن العزوف بني الطالب: ملتقى حتضري فرق عمل نتائج أوال/
 أثار أعضا  اخللي  نقامل إجيابي  وأخرى سلبي  حول تنظيم اليو  التكويين تتلخص يف:    
غرزويل اخالص واألساااااتاذة شااااااكر  مسي  عرو عن حماور واشاااااكالي  حماهرة ال    ط  حماول   األساااااتاذة قدطت* 

 حصر أسباب الظاهرة.



حضاااااااااااور  وف عن  عن حماهرة الا لونيس علي الدكتور* قد  رئيس اخللي  عرضاااااااااااا عن ازاور الت ا  ها األساااااااااااتاذ 
 ازاضرات. 

د بن أعراب  شااكر  مسي  لتحضاري طشروع امللتقى باالعتماد على * كلفت اخللي  األسااتةة: بن ورزق هشاا   حمم
 االجتماع املقبل للخلي .    يف املسودة املقدط  طن األساتةة أعضا  اخللي   وتقدمي املشروع للمناقش  

 البرامج تقييممقاييس : بعنوان الخلية ألعضاء تكوينية دورة تحضيرثانيا/ 
واألستاذ  ن سطايلبد  حتضري الدورة التكويني   حيث مت االتصال باألستاذ عن طدى تق عرضاا اخللي  رئيس قد  *

 لتقدمي الدورة  وقد مت احلصول على املوافق  املبدئي  هلما. خليف الربيع
 * ترك حتديد تاريخ الدورة وحمتواها لالتفاق ط  األساتةة املكلفني بتقدميها.   

 حاالت انضباطية ثالثا:
   حاالت انضباطي  ختص أعضا  اخللي :اخللي ناق  أعضا     
غيابات طتكررة بدون طربر(  وقد  30مت تساااااااااا يل ال ياب غري املربر واملتكرر للدكتور تاغليت صااااااااااالح الدين   -

أمج  أعضاا  اخللي  على ضارورة تخلبيس النظا  الداخلي للخلي  والسايما املادة اخلاطسا  طنه  واعتبار األساتاذ طتخلي 
 وطقصى هنائيا طنها.عن طهاطه باخللي  

مت تساا يل ال ياب غري املربر واملتكرر للدكتور مسري شاااوقي  غيابني طتكررين بدون طربر  عد  حضاااور نشااااطات  -
ليف كاخللي (  وقد أمج  أعضاااا  اخللي  على ضااارورة تخلبيس النظا  الداخلي للخلي  والسااايما املادة اخلاطسااا  طنه  وت

 صريح.   بضرورة االهتما  باخللي  أو التابري عن االستقال  بشكلار لألستاذ قدمي اعةرئيس اخللي  باالتصال به وت
 متفرقات 

ارة اااطا  على وشااااااااااكر إد  قا  أعضااااااااااا  اخللي  ب يارة طقر اخللي  امل قت  بناي  املخابر( والتابري عن اع ا م به -
 الثق  واالهتما . 

   اجرا  االجتماع املقبل باملقر ااديد. االتفاق على -
 أ فل احملضر يف ي مه وساعته وتارخيه    

 مسؤول اخللية                                                                                     الكاتب   
 


