
 الجهوريـة الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 لي والبحث العلميوزارة التعليم العا

 
 4600-60-60سطيف في 

 4جامعــة سطيف 
 خلية ضمان الجودة    

 60/4600االجتماع رقم 

 ثامنمحضر االجتماع ال
 تم اجتماع أعضاااال ةليا الجواآل اةتيا أساااما  م والنصااا  الساااعا التاسااا ا على أفريل  01إنه بتاريخ 

، با هللا  صاااراوع عسااتاااأل، رئيس ةليا الجواآلبن ورزق  شااام   الاوتور ،لونيس علي  األسااتاا الاوتور
 ،شاااوسي سااامير األساااتاا  غرزولي اةالصاألساااتااآل   ،األساااتااآل  بالبي أمينا،   بن أعراب مامااألساااتاا
  وممثل عن ةليا الجواآل بوليا اةااب واللغات.  ةير الاين  باشمار األستاا

 ،الاينتغليت صااااااال   األسااااااتاا ، سااااااميا األسااااااتااآل  شاااااااورع، األسااااااتاا  براال ماماول من لوالغياب 
 بالةارج. علميا ، وسا وان الغياب مبررا لوجوا األساتاآل في تربصات األستاا بوبالبي بن جاو

 استر  أن يوون برنامج جاول أعمال االجتماع األول وما يلي 
 المرافقة البيداغوجية لفائدة األساتذة الجدد.  تقييم اليوم الدراسي حول ـ 

مقاييس نظام الجودة والتقييم الذاتي بقطاع التعليم برنامج الدورة الثانية لنظام الجودة نهائي لر الــــــــــ التحضي
 ( 4600أفريل  24-23)يومي  العالي

  مناقشة مبادرة الجامعة النظيفة.  ـ
  متفرقات. 

باشمار ةير   اااألستتم افتتا  االجتماع بولما رئيس الةليا موضااا البرنامج، ثم تدايم  :االجتماع نتائج
   وممثل عن ةليا الجواآل بوليا اةااب واللغات. الاين 

 المرافقة البيداغوجية لفائدة األساتذة الجدد.  تقييم اليوم الدراسي حول ـ 
ناجاا الى اا وبير ةاصااااااااااا ب ا تاليل تدييم األساااااااااااتاآل المسااااااااااتفاين من وان النشاااااااااااب ن أاتفق على  -

 التووين.
 ضور األساتاآل المشاروين ببريدا أاسن. اتفق على ضرورآل ضبب ا -
 اعااا استمارآل للتدييم في االعمال المدبلا.  -



توثيق الملتدى بالفيايو وامال وبال ول الجها لتةصايص عون لتصوير الاورات بشول وامل، وااتيابا  -
 اللجول الى الدباع الةاص في  اا المجال عنا الضرورآل في االعمال المدبلا. 

 في االعمال المدبلا. ام برمجا مااةالت موثفا من اجل فائاآل أوبراتفق على ع -
تف يال توصاااااااااااااااياات اليوم التوويني من ةالل انشاااااااااااااااال لجناا تاب ا للةليا مولفا بمهام التووين والتاريب  -

  ا للتشاور مع الاوتور تغليت وماير الجام ا.اضتشتغل بوال السنا وتبدى صيغا التووين ة
مقاييس نظام الجودة والتقييم الذاتي بقطاع التعليم امج الدورة الثانية لنظام الجودة برننهائي لــــــــــ التحضير ال

 ( 4600أفريل  24-23)يومي  العالي
وتوفل األسااااااتاا صاااااااراوع وبن ورزق ووبوب  4102أفريل  01اتفق على برمجا الاورآل الثانيا في يوم  -

 عبا الرزاق بالتنشيب.   
  ة. مناقشة مبادرة الجامعة النظيف ـ
ما بين باايا ماع الى غايا ال اشر من نفس الشهر، بشرب التأوا من مراسلا  اتفق على برمجا النشاب -

 ماير الجام ا الهيئات الم نيا بالنشاب.
اتفق على تاضاااااااير موضاااااااوع المااففا على البيئا في الجام ا من بر  الجميع في شاااااااول صاااااااور  - 

 بالوليات. وواريواتير واالست انا بالنوااع الثدافيا 
  متفرقات. 

  يات.الكلتحديد قائمة أعضاء خاليا الكليات الثالث، مع ضرورة اإلسراع في تشكيلها على مستوى  -

 

 أسفل الماضر في يومه وساعته وتاريةه

 مسؤول الخلية                                                                            الكاتب
 


