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 لخقاييات الجامعيةاألادا  واآل حولتنظم اللقاء الموسع  فرحات عباس 1جامعة سطيف  

فرحات عباس بقاعة املحاضرات مولود -2،بجامعة سطيف 0302نوفمبر  03يوم الثالثاء  مساءتم  

، وذلك بإشراف مدير الجامعة األستاذ اآلداب واألخالقيات الجامعيةتنظيم لقاء حول قاسم نايت بلقاسم، 

 ،للجامعة، عمداء ومديري المعهدين السادة: نواب مدير الجامعة، األمين العاموبحضور  حمد الهادي،ـطرش مل

، إداريون وطلبة مدراء املخابر بالجامعة ،اللجان العلمية بالكليات والمعهدينرؤساء املجالس و  ،رؤساء االقسام

داب عضاء اللجنة املحلية آل ، وأت الطالبية(التنظيماعمال و الشركاء االجتماعيون ) نقابات الالدكتوراه، 

 .أخالقيات الجامعةو 

مد ـكلمة من طرف نائب مدير الجامعة للبحث العلمي األستاذ مح تضمن اللقاء الموسع تقديم

في  محاضرةعقبها كلمة لمدير الجامعة األستاذ لطرش مـحمد الهادي، ليتم بعدها الشروع في إلقاء  حميدوش،

حيث ركز جعفر، بن عاشور األستاذ  املحلية آلداب وأخالقيات الجامعةاللجنة ف رئيس من طر  صلب الموضوع

في مداخلته على أن اآلداب واألخالقيات الجامعية تمس جميع أطياف األسرة الجامعية بما يتضمن: أساتذة، 

 ، بعد ذلك طلبة، واإلداريون 
 
 لحاضرين.من أجل تقديم التوضيحات الالزمة ملختلف ا  تح النقاش العامف

 من طرف كل اآلداب واألخالقيات الجامعية ميثاقرمزي على  إلكترونيتوقيع وقد تم اختتام هذا اللقاء ب

، رئيس اللجنة املحلية آلداب وأخالقيات الجامعة من: السيد مدير الجامعة، نائب مدير الجامعة للبيداغوجيا،

حث األسرة من أجل وذلك   طبع والسمعي البصري، ممثل عن األساتذة حديثي التوظيف،مدير مركز ال

الذي الجماعي  العمل، و مهامهاتها في من تحمل مسؤوليا هامكينتالجامعية على اإللتزام بمضامينه الهادفة، و 

حيث يمكن  ،يةإلدار الهيئات ا،الطلبة ،ساتذةألبناء الثقة بين احترام المتبادل، فضال على يقوم على أساس اإل 

من خالل الولوج إلى PROGRES لألسرة الجامعية اإلطالع على فحواه واإلمضاء عليه إلكترونيا عبر منصة 

 الرابط اإللكتروني التالي:

https://www.mesrs.dz/ar_SA/ethiqueetdeontologie 
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