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 تاسع محضر االجتماع ال
  تم اجتماع أعضاء خلية الجودة اآلتية أسماؤهم: 00:33الساعة على جوان  30إنه بتاريخ 

 ،بن ورزق هشالالالالالالالالالالالالالالام رةي  خلية الجودة :الدكتور، بوطالبي بن جدو :دكتورالالدين، تغليت صالالالالالالالالالالالالالال   : الدكتور
 غرزولي اخ صاألسالالالالالالالتا ة:  ،األسالالالالالالالتا ة: طالبي أمينة، : صالالالالالالالحراو  عبد هسالالالالالالالتا األبن أعراب محمد  :دكتورال

 بوسعدية وهيب.  واألستا : برحال محمد ، األستا :: باشمار خير الديناألستا  ،شوقي سمير األستا :
اكر  األستا ة: ش، وقد كان الغياب مبررا لوجود ظرف صحي يعللوني   :األستا  الدكتوروالغياب لكل من 

  ة بالخارج. اوقد كان الغياب مبررا لوجود األست سمية

 اقتر  أن يكون برنامج جدول أعمال االجتماع األول كما يلي:    
 تقييم اليوم التكويني األخير ـ 

 برنامج عمل الموسم القادمضير ـ تح
  . متفرقاتـ 
مال عانجاز األومدى  تم افتتالا  االجتمالاع بكلمالة رةي  الخليالة موضالالالالالالالالالالالالالالالحالا البرنامج :االجتمـاع نتـاجج-2

    وقد خلص االجتماع الى النتاةج التالية:  .المبرمجة في االجتماع السابق، ثم دراسة نقاط جدول االعمال
 ومي هب أعضالالالالالالالالالالالاء الخلية الى اعتبار أن الدورة التكوينية الثانية حول  خير:تقييم اليوم التكويني األ-30

قالالد حقق معظم أهالالدافالاله، م  ، (4302أفريــل  03 )يوم مقــايين نمــام الجودل والتقييم الــقاتي بقتــاع التاليم الاــالي
 تثمين العمل في شكل ورشات. لكن أوصى أعضاء الخلية بالال:

 منح أكبر وقت للتكوين. -
 أكبر من األسات ة ال ين يمكن االستفادة منهم في عمل الخلية في المستقبل.  دعوة عدد -
  أعاب أعضاء الخلية طريقة الجلو  وضيق القاعة.  -

 اقترحت الخلية دراسة وتنفي  االعمال التالية:: برنامج عمل الموسم القادمتحضير -32



نهاية الموسالالالم  قبلرةي  الخلية ب لك تم تكليف  :اسالالالتكمال تنصالالاليب خ يا الجودة على مسالالالتوى الكليات -
 الجار . 

: وقد تم تكليف األسالالالالتا ة طالب أمينة السالالالالتكمال  لك قبل نهاية اشـــ ار عمل الخلية عن تريو موقع الكلية -
 الموسم الجار .

 : تم تكليف األسالالتا  بوطالبي بن جدو واألسالالتا  بنفي األبواب المفتوحة المشـاركة في اســتقبال التلبة الجدد -
 .  للطلبة الجدد راب محمد بالقيام ب لك في التسجي ت الجامعيةاع
رة وقد حددت فت: تنميم يوم تكويني لفـاجـدل ااتـارات الجـامايـة بخيـــــــــوع كيفيـة انجا  عرو  التكوين -

. كما كلف األسالالالالالالالالالالالالالالات ة: بن جدو بوطالبي، عبد ه 4102تنظيمياله حوالي نهالايالة شالالالالالالالالالالالالالالهر أكتوبر وبداية نوفمبر 
 ه.راب محمد، بن ورزق هشام بتحضير عا  صحراو ، بن

: تم تقديم ملف كامل الى مدير تنيـــــــــيـب مرك  التكوين والتـدريـب البيدانوجي بداية من الســـــــــنة المقبلة -
    .التنفي كيفية دراسة  إطارالجامعة حول الموضوع وهو في 

 .4102-4102جامعي في السداسي األول من الموسم ال :ان تقييم األداء البيدانوجيبرمجة ملتقى بانو  -
: تكفل رةي  الخلية بتوزي  الحقول والمقايي  على أعضالاء الخلية ننجاز مسودة انجا  دليل مقايين الجودل -

 .4102-4102عن العمل في العطلة الصيفية وتقديمها في السداسي األول من الموسم الجامعي 
: تم المحاضـــــرات وال   حضـــــور وف عنمقاربة الجودل لمكافحة ماهرل الا   إتارانجا  ختة عملية في  -

 .4102-4102بداية امتحانات السداسي األول من الموسم الجامعي االتفاق على وض  الخطة قبل 
ــدل ااداريين والتقنيين بانوان: تتوير  يوم تكوينيبرمجــة  - ــاج ــة لف ــة الجــاماي ــاءات الموارد البشـــــــــري ي فكف

 .4102-4102من الموسم الجامعي  ثانيالسداسي ال
 : يتم  لك بعد االنتهاء من وض  معايير ومؤشرات مقايي  الجودة.انجا  دليل ااجراءات والامليات -
 .4102-4102في السداسي الثاني من الموسم الجامعي لإلنجاز : برمج الجاماة النميفةانجا  مشروع  -
 الموسالالالالالالالالالالم الجامعي كأخر نشالالالالالالالالالالاط للخلية في برمجة يوم تكويني ألعضـــــــاء الخلية بانوان كفاءات تكميلية: -

4102-4102. 
 :  متفرقات -
ة اسالالالالالالتعمال بريد الجامعة م  الطلبة لنشالالالالالالر ه ه الثقافة ومسالالالالالالاعدة الجامعة على ر تم التأكيد على ضالالالالالالرو  -

 ترتيبها.  تحسين
 .  4102في بداية أكتوبر تنسيقي اجتماع تنظيم االتفاق على انط ق أعمال الخلية للموسم القادم ب -

 يومه وساعته وتاريخه أقفل المحضر في   

 مسؤول الخلية                                                                            الكاتب
 


