
 لجهوريـة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا
 يــــم العالي والبحث العلمــــوزارة التعلي

 2سطيف دباغين لمين محمد جامعــة

 1122سبتمبر  12سطيف في 
 خلية ضمان الجودة 

 2500-50االجتماع رقم 

 محضر اجتماع
 اجت اع)بياي  املخابر(    اجلديدقر اخلليمب متصبببببب      01:01السببببببباع  على سببببببب ت    12 نثينالاإنه بتاريخ     

 أعضاء خلي  اجلودة اآلتي  أمساؤهم: 
 .يلي اخل رئيس هش م ورزق بن: الدكتور -
 .من  ن ئ   رئيس اخليلي آ ط ليب: األست ذة -
 .بوط ليب بن جدوور: ببالدكت -
 .الدكتور: بن أعراب حممد -
 .غرزويل اخالصاألست ذة:  -
 .هللا ع د صحراوي: األست ذ -
 .األست ذ: بر  ل حممد -
 .بوسعدي  وهيب األست ذ: -

  :وغياب كل من    
 .غري مربرغي ب لونيس عيلي  الدكتور:األست ذ  -
 لوجوده يف تربص قصري املدى بفرنس . غي ب  مربرا األست ذ: ب مش ر خري الدين -
  .س ب عطيل  مرضي ب غي ب  مربرامسي  ك ت   اخليلي   ش كري: األست ذة -

 عم لجدول األ
 يكون برنامج جدول أع ال االجت اع ك ا يلي: اتفق أعضاء اخللي  على أن    
 "والغش العيلمي  السرق  ظ هرة ومواجه  األك دميي  النزاه  تنمي ميلتقى "حتضري مت بع  * 
    .برن مج اخليلي  ليلموسم اجلديد ض ط* 

 * متفرق ت.  
 
 



  االجتم ع  نت ئج
 مياقشببب  بعدو  مياقشببب  اليقامل املقحر    علىدول اعأع ال املقحر  وبعد أن مت االتفا  جل اخللي  رئيس تالوة بعد    
 :يلي ما إىل اخللي  خلصت مفصل  بشكلنقط   كل

 "والغش العيلمي  السرق  ظ هرة ومواجه  األك دميي  النزاه  تنمي ميلتقى "حتضري مت بع   أوال/
ا  كفكار املقدم  للخلي  لل شببببارك  ت امللتقى  وبعد املياقشببببعرضببببا عن نوعي  امللخصببببا  واعأ اخللي  رئيس قدم    

 اليت تطرقت حملتوى هذه امللخصا  واعأكفكار  ال ظت اخللي  ما يلي:
ملخص  رغم أن أخر أجل إلرسبببببببال امللخصببببببببا  مل  21* قل  عدد املداخال   يث مل يصبببببببل اخللي  إال  وا  

  ( 1121-21-2ي قى عليه إال  وا  أس وع )أخر أجل 
* تيوع املداخال  املرسببببل  آلد اآلن إىل اخللي   يث كانت املداخال  رغم قلتنا من جامعا  متيوع  )سببببطي   

 عياب   تل سان  قسيطيي  العاص    ايليزي...( 
* مت االتفا  على عدم ق ول اعأكفكار وامللخصا  اليت ال تتوكفر على الشرومل العل ي  ولو س ب ذلك تأجيل امللتقى 

 اركن. لقل  املش
* تكلي  رئيس اخللي  مبتابع  امللخصببا  اجلديدة إىل غاي  ياي  أخر أجل إلرسبباعا  على أن  ت ل اللاي  العل ي  

 لل لتقى لدراس  كل امللخصا  واعأكفكار بعد ذلك.  
 برن مج اخليلي  ليلموسم اجلديد ض طثانيا/ 

وفق م   5102-5102من املوسم اجل معي  برجم  نشب ط  رئيسبي  يف السبداسبي األول عيلى االتف ق مت    
 ييلي:
وقد كل  رئيس اخللي  بتحضري مشروع ت هذا اإلطار وعرضه على كل اعأطراف  برجم  تكوين لألس تذة اجلدد،* 

 الفاعل  إلجنا ه. 
ل عاون مل مجيوالت والغش العيلمي  السبببرق  ظ هرة ومواجه  األك دميي  النزاه  احلرص عيلى اجن ز ميلتقى تنمي * 

 إلجنا ه.    اعأطراف الفاعل 
يكيل  ب جل مع  املتعيلق  بإع دة ه اجلودة نظ م لتأسببببببببيس الوطني  خط  اليلجن ك ا مت االتفا  على مياقشبببببببببب       

مدير  لتفعيبل دورهبا أك ر ق بل انتنباء عنبدة رئيس اخلليب  وبعبد مواكفقب  خاليب  اجلودة وتبدعيمهب  بب يداري  والطيل ب 
 اجلامع  على الفكرة.  

 املق ل. االجت اعاالتفا  على الع ل بيظام املياوب  ت مقر اخللي  وض ط برناجمه خالل  *
 أقفل احملضر يف يومه وس عته وت رخيه    

 مسؤول اخليلي                                                                                      الك تب   

 


