
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 4302-30-03سطيف في 
 4جامعة سطيف

 خلية ضمان الجودة 
 4302-6االجتماع 

 محضر االجتماع السادس
على الساااااعت التاسااااتت ت  اضتءاخ يع اااااة اليت الضماؤ ا:تيت يسااااءا      7202- 27-72إنه بتاريخ 

،   بن يعراب ءعءااألسااااااتا ،   صااااااعراما عبا هسااااااتا األ، بن مرزق  شااااااا  ريي  اليت الضماؤ الاكتمر 
 ستا  األ، شامي  سءير األساتا  ، األساتا ؤ  شااكرا ساءيت، األساتا   برعا  ءعءا، األساتا ؤ  االب  يءينت

ر الشرف  ساضي  الع م . متضام األساتا  بماالب  بن، األساتا  الاكتمر لمني  عل ، ح الاينصااتغليت 
 لءاير الضاءتت األستا  الاكتمر فش  الاير.

 ريي  الاليت برناءج ضام  يعءا  يتءث  ف    ايترح رنامج جدول أعمال االجتماع:بـ 0
 تقييم الدورة التكوينية األولى. -أ

 .لجددإعداد برنامج دورة تكوين األساتذة ا-ب
 إعداد برنامج الدورة التكوينية الثانية.-ت
 متفرقات.-ث

   ااااااعا البرناءج، ث  تألاي  األسااااااتا  شااااااميت  افتتاح االضتءاخ بكلءت ريي  الاليت ءم  :االجتماعنتائج -4
أع ااااة ك األساااتا  الاكتمر لمني  عل  ماألساااتا  بماالب  بن ضام ،ح الاينصاااااألساااتا  تغليت  ساااءير،

 ضاا للاليت ءاتصين ف  الضماؤ يم ءهت  بها.
 .الامرؤ نضاحإلءضهماات ريي  الاليت ءاايا مءتنميا : تثمين تقييم الدورة التكوينية األولىيا 
 الغياب الءبررؤ  عاالت، ءاعاا كان ءتتبرللامرؤ ءن عيث الع مر  -
بالءيت نظريا مكامرؤ إعاءيت تعسااايسااايت يكثر ءنها تكمينيت،  59ءن الناعيت الءم ااامعيت ناضعت بنسااابت  -

ءاتار ان كمعليه فءعتمى الامرؤ  فه  غير كافيت عءليا بالنظر إلى ءا ينتظر ءن اليت  ااااااااااءان الضماؤ.
 مرؤ يملى.بشك  ضيا كا

 .2ءن عيث المساي  الألاعت ل  تكن صالعت له ا النمخ ءن التكمين، يءكن الءاالبت بتاصيص الءارج -
 ت  تثءين ع مر نايب ريي  الضاءتت.  -



    لتمصيات التاليتت  التمص  إلى ابتا تأليي  الامرؤ م 
ءع  ،رمف لضماؤ األااةتهييت الظم  يضب تمفير المسااااااي  الكافيت متسااااااير ءكان انتألاا الامرؤ بايتااااااااااااااااااا 

 .البات الضماؤ يضب ين تكمن ءتألملتءا
 أيام تحسيسية تكوينية لفائدة األساتذة على االتفاقت  : لجددإعداد برنامج دورة تكوين األساتذة اب اااااااااا 
  ، تت ءن الءما يع التاليت7202ءار   05األربتاة تكمن  الجدد.
 التاري  الضاءت (  ) إاارؤ الصف مبيااغمضيا إستراتيضيات التاري -0
 التاريب ماالتصا .  -7
 تكنملمضيات التاري . -3
 يااييات الءهنت. -2
 .الءلءح اإلضراي  للبرناءج الءألترح-9
 التشريتات الألانمنيت. -6

 .الاليت استراتيضيتبناة على  ت  ايتراح األسات ؤ الءعا رين عءا بءتيار التاصص
  يااتبرناااءج الااامرؤ التكمينياات الثااانت  تااأضياا  االتفاااق على  :نيــةإعــداد برنــامج الــدورة التكوينيــة الثــا-ت

  ( 4102أفريل  24-23مقاييس نظام الجودة والتقييم الذاتي بقطاع التعليم العالي)يومي 
ت  االتفاااق على النظااا  الااااال  للالياات بتااا إثراة الءشااااااااااااااارمخ الءألااا  ءن ريي  الالياات : متفرقــات -ث

 األع اة. مءنايشته ف  االضتءاخ ءن ارف
 ايتراح لضنت التاريب ااص بالاليت تألم  بتاريب األسات ؤ متباي بباايت السنت التمظيفيتا 
 ايتراح امرؤ تكمينيت للتكمين ف  اللغات.ا 
 يتراح تكمين التءا  متاريبه .اا 

لامرؤ إلاراضها ف  ءعتمى ا م  كيفيت بناة عرمض التكمينبتع اااااير مريت عبن ضام الاكتمر تكليف ااااااااااااااااااا 
 (4102ماي  42-42تقييم جودة عملية التعليم بالمؤسسات الجامعية )يومي   لثالثت لنظا  الضماؤا
 التأكيا على تاصيص ف اة إلكترمن  للاليت.ا 
 ايتراح نشر ءعامر الامرات التكمينيت مءاميت اليت الضماؤ ف  ءميع الضاءتت.ا 
 فتح النألاش ءع الالبت لارح ءتمياته  مايتراح علم  لها.ا 
 مارس على الثانية مساء.04األربعاء تعايا ءمعا لاضتءاخ الءألب  ا 

 ييف  الءع ر ف  يمءه مساعته متارياه

 مسؤول الخلية                                                                            الكاتب
 


