الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة  8ماي  1954قالمة

ڤالمة في:

...............................................

محضر جمعية عامة
في يوم

(بالحروف)..... ............................................................................................................................. ........................

اجتمع طلبة قسم :

...........................................................

كلية

...........................................................................................

جامعة  8ماي  5491ڤالمة على الساعة ...............................................بـ

..............................................................

لعقد جمعية عامة لتجديد  /إنشاء النادي العلمي للقسم بحضور :
......................................................................................................
..............................................

رئيس القسم.

 ........................................................األمين العام للكلية

.......... ............................................ ..............................................

أستاذا من القسم(.مشرف شرفي)

……………………… …………………………….....................

المدير الفرعي لألنشطة العلمية ،الثقافية والرياضية

وبعد النقاش والمشاورة تم انتخاب أعضاء النادي ورفعت الجلسة في نفس التاريخ والمكان المذكور
أعاله.

المدير الفرعي لألنشطة العلمية الثقافية والرياضية

األمين العام للكلية

رئيس القسم.

األستاذ (المشرف الشرفي)

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة  8ماي  9154قالمة

ڤالمة في:
كلية:

...............................................................

قسم:

.. .............................................................

..............................................

إلى السيد  :رئيس جامعة  8ماي  9154قالمة

الموضوع :طلب موافقة على (تجديد)أو(إنشاء ) النادي العلمي للقسم
بعد استفـاء الشـــروط القانونيـة لـ (تجديد)( ،إنشاء ) النــادي العلمــي
لقسـم ................................................... ..................................... :كليـة:

............ ............................................................................................................

نرجوا من سيادتـكم إبداء رأي بالموافقـة على اعتمـاد هذا النـادي العلمـي للقسـم

تقبلـوا منـا كـل االحتـرام.

المدير الفرعي لألنشطة العلمية الثقافية والرياضية

األمين العام للكلية

رئيس القسم.

عميد الكلية.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة  8ماي  9154قالمة

قائمة الحاضرين في الجمعية العامة لتجديد  /إنشاء النادي العلمي لقسم......................................:
الرقم
19
10
10
15
14
10
10
18
11
91
99
90
90
95
94
90
90

االسم واللقب

رقم التسجيل

المستوى الدراسي

اإلمضاء

98
91
01
09
00
00
05
04
00
00
08
01
01
09
00
00
05
04
00
00
08
01

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة  8ماي  9154قالمة

قائمة أعضاء مكتب النادي العلمي لقسم :

.......................................................................................................

الرقم االسم واللقب

رقم التسجيل

رقم الهاتف

Email

الوضعية داخل النادي

19

رئيس

10

نائب الرئيس

10

األمين العام

15

مسؤول الوسائل

14

مسؤول البرامج

10

مسؤول العالقات

10

مسؤول اإلعالم

18

عضو

11

عضو

91

عضو

99

عضو

90

عضو

90

عضو

95

عضو

إمضاء رئيس القسم

إمضاء األمين العام للكلية

إمضاء األستاذ المشرف

اإلمضاء

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة  8ماي  9154قالمة

الموافقـة على تجديـد  /إنشاء النـادي العلمــي لقسـم:
رأي المدير الفرعي لألنشطة العلمية،الثقافية والرياضية

رأي رئيس القسم

رأي األستاذ المشرف

رأي األمين العام للكلية

رأي عميد الكلية

.................................................................................................

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

وزارة التـعليم العالي والبحث العلمي
جـــامعة 8ماي  5491قالمـــة
األمـــــــــانة الــــــعامـــــــة
المديرية الفرعية لألنشطة
العلمية ,الثقافية والرياضية

UNIVERSITE 08 Mai 45 GUELMA

Secrétariat général

Sous direction des activités
Scientifique, culturelles et sportive

النقاط اإللزامية النظامية لتجديد أو إنشاء النوادي العلمية لجامعة  8ماي  9154قالمة
يمكن لطلبة جامعة  8ماي  9154قالمة الراغبين في الترشح لرئاسة النوادي العلمية
التابعة ألقسامهم الدراسية إتباع النقاط التالية:
 - 1تقوم رئاسة القسم بنشر إعالن للطلبة خاص بتجديد أو إنشاء النادي العلمي للقسم ب  11أيام قبل تاريخ
عقد الجمعية العامة
 - 2مأل استمارة الترشح (تستخرج من صفحة الواب للجامعة) مع تقديمها إلدارة القسم ب 84ساعة قبل تاريخ
عقد الجمعية العامة.
علما وأن اعتماد النادي صالح لموسمين
 - 3ال يحق لطلبة السنة النهائية( ) Fin cycleالترشح لرئاسة النادي ً
جامعيين فقط.

 - 8حضور الجمعية العامة لتأسيس النادي يقتصر على طلبة القسم المعني فقط
 - 5المشرفون على الجمعية العامة هم:
 رئيس القسم
 األمين العام للكلية
 المدير الفرعي لألنشطة العلمية الثقافية والرياضية
 أستاذ من القسم (مشرف شرفي)

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

وزارة التـعليم العالي والبحث العلمي
جـــامعة 8ماي  5491قالمـــة

UNIVERSITE 08 Mai 45 GUELMA

األمـــــــــانة الــــــعامـــــــة
المديرية الفرعية لألنشطة
العلمية ,الثقافية والرياضية

Secrétariat général

Sous direction des activités
Scientifique, culturelles et sportive

استمارة الترشح لرئاسة النادي العلمي للقسم
االسم:

..............................................................................

تاريخ ومكان االزدياد:
العنوان:

اللقب:

.........................................................................................................

.......................................................................................................................................

.................................................................

سنة الحصول على البكالوريا:

رقم الهاتف:

..................................

............................................................

رقم ب ـ ـطـ ـاقة الط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالب:

...............................................................

رقم بـ ـطاقة التعـريف الوطني ـة:

................................................................

قسم:

البريد االلكتروني.

..............................................................

كلية:

تخصص:

.....................................................................

المستوى الدراسي:
السنة األولى

السنة الثانية

................................

ماستر9

إمضاء المعني

................................................

