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االجتماع 3102-01

محضر اجتماع
إنه بتاريخ  32أكتوبر على الساعة  0011صباحا مت اجتماع أعضاء خلية اجلودة اآلتية أمساؤهم:
الدكتور :بن ورزق هشاا رئيس خلية اجلودة ،الدكتور :تغليت صا ا الدين ،الدكتور :بولالب بن جدو ،الدكتور:
بن أعراب حممد ،األساتاةة :لالب أمينة نائبة رئيس اخللية ،األساتاةة :شاكري مسية كاتبة اخللية ،األستاة :صحراوي
عبد هللا ،األسا ا ااتاةة :خرزو اخ  ،األسا ا ااتاة :بااار خ ،الدين ،األسا ا ااتاة :برذا حممد واألسا ا ااتاة :بوس ا ا ا دية
وهيب.
وخياب كل من األستاة الدكتور :لونيس علي واألستاة :شوقي مس ،خيابا مربرا لوجود األستاة يف عمل علمي.
جدول األعمال
اتفق أعضاء اخللية على أن يكون برنامج جدو أعما االجتماع كما يلي:
 حتض ،برنامج أعما املوسم احلا تفصيليا متفرقاتنتائج االجتماع

ب د ت وة رئيس اخللية تقرير االجتماع السا ااابق وجدو االعما املتفق على إجنازها ومواعيدها وب د مناقش ا ااة
كل نشاط بشكل مفصل ،خلصت اخللية إىل ما يلي:

 مت تكليف رئيس اخللية بالعمل على اسـ ــتكمال ت خـ ــيجل خةيا اجلودة على مسـ ــتو الكليا قبل العطلةالخــي ية 0س ا لت اخللية بكل أس ااخ التفخر الفادا يف اس ااتكما تنص اايب خ يا اجلودة على مس ااتوى الكليات،
رخم مراس ا االة مدير اجلام ة لل مداء املؤرخة يف  01أفريل  4102حتت عنوان :العمل على تأسـ ــيس خلية اجلودة
على مستو كل كلية.
لذلك كلفت اخللية رئيسها باالتصا مبدير اجلام ة لنقل هذا االنشغا  ،وحماولة مراسلة ال مداء كتذك ،لتببيق
املراسلة املذكورة أع ه مع حتديد سقخ زمين ال يت اوز  01نوفمرب إلمتا ةلك.

 -اشـ ـ ــهار عمل اخللية ع طري موقع اجلامعة :مت تكليخ األس ا ا ااتاةة لالب أمينة الس ا ا ااتكما ةلك خ

هذا

األسبوع والتنسيق مع رئيس اخللية ونائب رئيس اجلام ة املكلخ بالبحث ال لمي.

 تقييم مشاركة اخللية يف األبواب امل توحة الستقبال الطلبة اجلدد0مت يف االجتماع املن قد يو  10جوان تكليخ األسا ا ا ا ا ااتاة بولالب بن جدو واألسا ا ا ا ا ااتاة بن اعراب حممد بالقيا
باملش ا ا اااركة يف التس ا ا ا ي ت اجلام ية للبلبة اجلدد كممثلني عن اخللية ،لكن اخللية س ا ا ا لت عد متكن األس ا ا اااتذة
األفا ل من املشاركة يف هذ النشاط بسبب:
 حتفظ األس ا اااتذة وكامل اخللية عن املكان املسص ا ااا الس ا ااتقبا البلبة بس ا اابب ب ده عن ذاف م ،خاص ا ااة معأجواء احلرارة والصيا الذي جرت فيه التس ي ت.
 تكليخ أسا ااتذة جدد خ ،قادرين على توجيه البلبة بش ااكل ف ا  ،ألن التوجيه حيتاج إىل إدراك مس ااار البالبيف التسصا ككل.
وقد أوصا ا اات اخللية وذا اخلصا ا ااو بتغي ،املكان إىل وو رئاسا ا ااة اجلام ة أو على األقل مناقشا ا ااة هذه املسا ا اافلة
مس ااتقب على مس ااتوى رئاس ااة اجلام ة ،لض اامان أكثر جودة يف التنتيم .كما أبدت اخللية نيتها يف املش اااركة الف الة
يف املو وع باعتباره أو مؤشر لل ودة يف اجلام ة.
 -برجمت اخللية يوم تكويين ل ائدة اإلطارا اجلامعية خبخوص كي ية اجناز عروض التكوي 0

ذددت فرتة تنتيميه ما بني  40إىل  42نوفمرب  .4102وقد كلخ رئيس اخللية واألسا ا ااتاة بن جدو بولالب
واألستاة عبد هللا صحراوي واألستاة بن أعراب حممد بتحض،ه.
وقد قدرت اخللية أن امل نيني املباشارين ضضور اليو الدراسي هم مسؤو التكوين ،الش ب والتسصصات على
مسااتوى الكليات باإل ااافة اىل رؤساااء األقسااا ونواب ال مداء .ووذا اخلصااو ناقل أعضاااء اخللية شااغور ب
هياكل نتا  LMDعلى مسااتوى الكليات من خ عد ت يني مسااؤو التكوين ،الش ا ب والتسص اصااات وما
له من أثار سا االبية على مسا ااتوى عرون التكوين .لذلك أوصا اات اخللية بضا اارورة اسا ااتكما هياكل نتا LMD
على مستوى كل الكليات لتحسني نوعية وجودة عرون التكوين ،باعتبارها أوىل مدخ ت اجلودة للتكوين.

 -ت خيجل مركز التكوي والتدريجل البيداغوجي ل ائدة األساتذة بداية م شهر ديسمرب0

مت تقدمي ملخ كامل إىل مدير اجلام ة ذو املو وع يف هناية السنة املا ية وكلخ رئيس اخللية والدكتور تغليت
ص ا الدين باالتصا بالسيد مدير اجلام ة ملتاب ة تنفيذ املشروع خ األسبوع القاد .
 مت االتفاق على برجمة اجتماع ب د  01يوما من اليو مل اينة ومناقشة تنفيذ األعما املتفق عليها.أق ل احملضر يف يومه وساعته وتارخيه

الكاتجل

مسؤول اخللية

