
ية الديمقراطية الشعبية  ية الجزائر الجمهور
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

   قالمة1945 ماي 8جامعة 
                

                 ...................................................................... :قالمة في    
   .......................................................................................................: كلية 
   .......................................................................................................: قسم 

 
 مدير الجامعة :إلى السيد

                                
 

  .النادي العلمي للقسم( إنشاء ) أو  (تجديد)طـــلـب مــوافــقـة على : الموضوع
 

  العلمي النادي ( إنشاء ) ـ ( تجديد)  لـ القانونية الشروط استفاءبعد  

       .......................................................................................................... :كلية       ........................................................................................................................: لقسم 

بداء رأي بالموافقة على اعتماد هذا النادي العلمي للقسم            نرجوا من سيادتكم إ

 
 تقبلوا منا كل الاحترام

            

 
رأي مدير الجامعة 

 

 

 

 

 



 

ية الديمقراطية الشعبية  ية الجزائر الجمهور
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

   قالمة1945 ماي 8جامعة 
 

                 ...................................................................... :قالمة في    
محضر جمعية عامة  

 

     ...................................................................................................................................................................................(بالحروف)فً ٌوم               

 ...........................................................................................: كلٍة  .......................................................................................................:  اجتوع طلبة قسن 

................................................................. :بــ............................................... قالوة  على الساعة 191945 هاي 8جاهعة   

:   لعقد جوعٍة عاهة ألجل تأسٍس نادي علوً للقسن  بحضور

  .رئٍس القسن.................................................................................................................................. 

  األهٍن العام للكلٍة ..................................................................................................................................

 (هشرف شرفً  )أستاذ  هن القسن  ..................................................................................................................................

الودٌر الفرعً لألنشطة العلوٍة الثقافٍة والرٌاضٍة ..................................................................................................................................

   .وبعد النقاش والمشاورة تم انتخاب أعضاء النادي -
 .رفعت الجلسة في نفس التاريخ والمكان المذكور أعلاه  -

                

                                    

 (المشرف الشرفي) رئيس القسم   الأستاذ   العام للكليةالأمين  المدير الفرعي للأنشطة 
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  قالمة1945 ماي 8جامعة 

 

  .............................................................................................................  إنشاء  النادي العلمي لقسم/ تجديد  الموافقة على

 

ياضية   رأي المدير الفرعي للأنشطة العلمية الثقافية والر
 

 

 

 

 

 رأي رئيس قسم
 

 

 

 

 رأي الأستاذ المشرف
 

 

 

 

 رأي الأمين العام للكلية
 

 

 

 

 رأي عميد للكلية
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  قالمة1945 ماي 8جامعة 

 

............................................................................................................................ :قائمة أعضاء مكتب النادي العلمي لقسم 

 

الإمضاء الوضعية داخل النادي     Emailرقم الهاتف  رقم التسجيل  الإسم واللقب  الرقم 

 رئيس      01

 نائب الرئيس الأول      02

 نائب الرئيس الثاني      03

  العام الأمين     04

 مسؤول الوسائل      05

 مسؤول البرامج      06

 مسؤول العلاقات      07

  الإعلاممسؤول      08

 عضو      09

  عضو     10

  عضو     11

  عضو     12

  عضو     13

 

  الأستاذ المشرف إمضاء    العام للكلية إمضاء الأمين   إمضاء رئيس القسم
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 ..................................................................................: لقسم النادي العلمي  إنشاء/ الحاضرين في الجمعية العامة لـ تجديدقائمة 

الإمضاء  المستوى الدراسيرقم التسجيل  الإسم واللقب  الرقم 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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20     

 


