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 محضر اجتماع
 

 مت اجتماع أعضاء خلية اجلودة اآلتية أمساؤهم:  صباحا 0011على الساعة  أكتوبر 32إنه بتاريخ     
 الدكتور: تغليت صاا ا الدين، الدكتور: بولالب بن جدو، الدكتور: اجلودة، خلية رئيس هشاا  ورزق بن: الدكتور
ألستاة: صحراوي ا مسية كاتبة اخللية، شاكري: األساتاةة أمينة نائبة رئيس اخللية، لالب: األساتاةة ،عراب حممدبن أ

سااااااا دية بو  األساااااااتاة: بااار خ، الدين، األساااااااتاة: برذا  حممد واألساااااااتاة: ،عبد هللا، األساااااااتاةة: خرزو  اخ  
 .وهيب
  .ل علميمربرا لوجود األستاة يف عم اخياب مس، شوقي تاة:األسعلي و وخياب كل من األستاة الدكتور: لونيس     

 جدول األعمال
 يكون برنامج جدو  أعما  االجتماع كما يلي: اتفق أعضاء اخللية على أن    
 احلا  تفصيليا  املوسم اعمأحتض، برنامج  -
 متفرقات  -

  االجتماع  نتائج
 مناقشاااااة ب دو  ومواعيدها إجنازها على املتفق االعما  وجدو  الساااااابق عاالجتما  تقرير اخللية رئيس ت وة ب د    
  :يلي ما إىل اخللية خلصت مفصل، بشكل نشاط كل
العطلة  بلق اســــتكمال ت خــــيجل خةيا اجلودة على مســــتو  الكليا مت تكليف رئيس اخللية بالعمل على  -

 الكليات، وىمسااات على اجلودة خ يا بسااا لت اخللية بكل أساااخ التفخر الفادا يف اساااتكما  تنصاااي0 الخـــي ية
العمل على تأســـــيس خلية اجلودة حتت عنوان:  4102أفريل  01مدير اجلام ة لل مداء املؤرخة يف رخم مراساااااالة 

 .على مستو  كل كلية
يق دير اجلام ة لنقل هذا االنشغا ، وحماولة مراسلة ال مداء كتذك، لتببك كلفت اخللية رئيسها باالتصا  مبلذل    

 نوفمرب إلمتا  ةلك.   01املراسلة املذكورة أع ه مع حتديد سقخ زمين ال يت اوز 



هذا  ةلك خ  : مت تكليخ األسااااااااتاةة لالب أمينة السااااااااتكما  اشــــــهار عمل اخللية ع  طري  موقع اجلامعة -
 األسبوع والتنسيق مع رئيس اخللية ونائب رئيس اجلام ة املكلخ بالبحث ال لمي. 

 ستقبال الطلبة اجلدد0 ال امل توحة األبواب اخللية يفة مشاركتقييم  -
تكليخ األساااااااااااااتاة بولالب بن جدو واألساااااااااااااتاة بن اعراب حممد بالقيا   جوان 10يف االجتماع املن قد يو   مت    
ة كممثلني عن اخللية، لكن اخللية سااااااا لت عد  متكن األسااااااااتذ  يف التسااااااا ي ت اجلام ية للبلبة اجلدداملشااااااااركة ب
 ل من املشاركة يف هذ النشاط بسبب:فا األ
حتفظ األسااااااتذة وكامل اخللية عن املكان املسصاااااا الساااااتقبا  البلبة بسااااابب ب ده عن ذاف  م، خاصاااااة مع  -

 أجواء احلرارة والصيا  الذي جرت فيه التس ي ت.
مسااااار البالب  كراإد، ألن التوجيه حيتاج إىل بشااااكل ف ا البلبة  توجيه علىتذة جدد خ، قادرين اتكليخ أساااا -

 . يف التسصا ككل
وقد أوصااااااات اخللية وذا اخلصاااااااو  بتغي، املكان إىل وو رئاساااااااة اجلام ة أو على األقل مناقشاااااااة هذه املسااااااافلة     

مساااتقب  على مساااتوى رئاساااة اجلام ة، لضااامان أكثر جودة يف التنتيم. كما أبدت اخللية نيتها يف املشااااركة الف الة 
   مؤشر لل ودة يف اجلام ة.    يف املو وع باعتباره أو 

  0يوم تكويين ل ائدة اإلطارا  اجلامعية خبخوص كي ية اجناز عروض التكوي برجمت اخللية  -
بن جدو بولالب واألساااااااتاة  كلخ رئيس اخلليةوقد  . 4102نوفمرب  42إىل  40ما بني ذددت فرتة تنتيميه     

 د بتحض،ه.عراب حممأبن واألستاة عبد هللا صحراوي واألستاة 
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   
ني مسااؤو  التكوين، الشاا ب والتسصااصااات وما على مسااتوى الكليات من خ   عد  ت ي LMDهياكل نتا  

 LMDلذلك أوصاااات اخللية بضاااارورة اساااااتكما  هياكل نتا  له من أثار ساااالبية على مسااااتوى عرون التكوين. 
 لتكوين. لودة مدخ ت اجلعلى مستوى كل الكليات لتحسني نوعية وجودة عرون التكوين، باعتبارها أوىل 

 0 شهر ديسمرببداية م  ل ائدة األساتذة التدريجل البيداغوجي ت خيجل مركز التكوي  و  -
غليت يف هناية السنة املا ية وكلخ رئيس اخللية والدكتور ت ىل مدير اجلام ة ذو  املو وعإمت تقدمي ملخ كامل     

    املشروع خ   األسبوع القاد .  تنفيذص ا الدين باالتصا  بالسيد مدير اجلام ة ملتاب ة 
 يوما من اليو  مل اينة ومناقشة تنفيذ األعما  املتفق عليها. 01ب د  برجمة اجتماع على التفاقمت ا -

 أق ل احملضر يف يومه وساعته وتارخيه
 مسؤول اخللية                                                                                 الكاتجل   

 


