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 التوصيات

 

اجتمعت لجنة م، 2015أكتوبر  27في الساعة العاشرة والنصف من يوم الثالثاء 

الذي ، "واآلفاقالجامعة والمجتمع.... الواقع "لملتقى الدولي السابع: المنبثقة عن االتوصيات 

يومي  (1)بمقر كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية بجامعة باتنة جرت فعالياته 

 من السادة األساتذة:وقد تكونت  ،2015أكتوبر  26-27

 أ.د/ أحمد جاب هللا -

 أ.د/ إدريس الخرشاف -

 أ.د/ أحمد رحماني -

 أ.د/ منصور كافي -

 أ.د/ عبد السالم عبد القادر -

 أ.د/ السعيد بوخالفة -

 أ.د/ نور الدين جبالي -

 د/ رضا شعبان -

 د/ عمر حيدوسي -

 د/ عبد الرحمان رداد -

 عيسى بوعكاز د/ -

 د/ عياش حمادي -

 د/ سامية ديبي -

 د/ نورة بلحسن -

 د/ سميرة خزار -

 د/ نادية وزناجي -

 



وبعد التداول بين أعضاء اللجنة، رأى جميع الحاضرين ضرورة تثمين بعض النقاط مما لوحظ 

  على الملتقى، وهي:

 .(ة والمجتمع الواقع واآلفاقالجامع)مبادرة تنظيم الملتقى العلمي الدولي السابع استحسان  -1

 .عال   جودة التنظيم المحكم الذي ينم عن حس حضاري وعلمي -2

 كرم الضيافة وحسن االستقبال مما وفر جوا مناسبا للمشاركين. -3

 :الرعاية واالهتمام الخاص الذي حظي به هذا الملتقى من طرف -4

 الذي تابع فعاليات هذا الملتقى. السالم ضيفاألستاذ الدكتور عبد  (1)مدير جامعة باتنة السيد  -

األستاذ الدكتور عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ورئيس الملتقى السيد  -

 الذي أشرف وبامتياز على فعاليات الملتقى. صالح بوبشيش

سجلت حضورها في هذا المشاركة الفعالة لجامعات الدول الشقيقة والجامعات الجزائرية التي  -5

 الملتقى بعدد كبير من األساتذة الباحثين.

 اقوي اتحية خاصة لطلبة قسم العلوم اإلسالمية على مختلف المستويات الذين سجلوا حضور -6

وحقق الغاية في موضوع الملتقى مما عكس النجاح الفعلي له مع وأبدوا فيه اهتماما وتفاعال 

 تواصل علمي ومعرفي بين األساتذة والطلبة. توفير

 اواسع مما أتاح مجاال ،مجمل محاور الملتقىبالمستوى العلمي العالي للمداخالت التي أحاطت  -7

الميدانية لما تقدمه من خدمة للمعرفة والمجتمع على وال ننسى الدراسات  ،للنقاش العلمي الخصب

 .ءحد سوا

 االستفادة. وتعميمر تقديم المداخالت يسيفي ت أسهمتقنية التي االستعمال الجيد للوسائل الت -8

 بما يلي: اللجنة وصي تو

وأهدافها بما يحفظ مقومات  رؤيتها ورسالتهاستراتيجية للجامعة تعبر عن اتحديد خطة  أهمية -1

 .لتطلعاتهالمجتمع ويستجيب 

من مجال التكوين والبحث  سالتواصل العلمي بين الجامعة والمجتمع ودعم االنتقال السل تفعيل -2

التي تنتجها  واإلمكاناترات بة البشرية والخروالعلمي إلى التطبيق واالستثمار الميداني للث

 المؤسسة الجامعية.

مح تسو اإلحصائيةبتحليل البيانات والعمليات  ىتعن متخصصةإنشاء مكاتب ضرورة  -3

 بالتواصل والتفاعل بين الجامعة والمجتمع ومؤسساته.



شراك مؤسسات إعلى تشجيع نشر البحوث والرسائل الجامعية ذات المستوى الجيد وبالعمل  -4

 المجتمع المعنية.

 مستوى الجودة في األداء الجامعي على مختلف المستويات.بالعمل على االرتقاء المستمر  -5

ن فاعلية حس  ي  البيداغوجية بمحتوى تربوي يناسب قيم الهوية و تدعيم منظومة البرامج -6

 .واإلبداعالتحصيل ويشجع البحث العلمي 

ضرورة االستمرار في عقد دورات الملتقى الدولي للكلية، وتشجيع تنظيم التظاهرات العلمية  -7

 مختلف صورها، لتنشيط الحركة العلمية في الكلية والجامعة.ب

 ورحمة هللا تعالى وبركاتهالسالم عليكم و

 

 لجنة التوصيات          

 


