
                                                                                                 

 محضر االجتماع الرابع لمركز االبحاث

 اجتمع مركز االبحاث برئاسة د. وفاء بري وبحضور االعضاء الواردة اسماءهم في البيان المرفق . 

االجتماع بالتذكير بدور مركز االبحاث في مأسسة عملية د. بري ستهلت ولوجود بعض االعضاء الجدد إ

.البحث العلمي في الكلية وطريقة عمله  

 على ضرورة العمل المنهجي والملتزم لجهة  متابعة امور الوحدة البحثية كما نشاطات الفرعوقد أكدت 

مقررة سيما الالنشاطات هذا المجال وذلك بإرسال تقرير موجز الى رئيسة المركز  عن االجتماعات و يف

وذلك إلبقاء التواصل  لجهة متابعة موضوع  تكوين المختبرات والفرق البحثية المتخصصة التابعة لها  و 

 بين كافة االعضاء والمركز. 

كما أكدت ان المسؤولية االكاديمية تجاه كليتنا وطالبنا وسمعة البحث العلمي فيها تقتضي بأن ال نصرف 

جهدا ووقتا على بعض المشككين الذين ال يرغبون في التعاون واليسهلون تأسيس حيثية بحثية رصينة في 

كن المهم ان نوجد مجموعة هو خيار لالفرع . وتابعت نحن في نظام حر والبحث الفردي كما عدم التعاون 

بأن الهوية الحقيقية لالكاديمي هي نشاطه البحثي وحثها على تجميع طاقاتها في شبكات بحثية تؤمن  

 مشتركة . وهذه المجموعة موجودة وآخذة في التوسع في الكلية . 

ى االنترنت وقد قام الدكتور مصطفى الحاج منسق المعلوماتية في مركز االبحاث  بعرض لموقع المركز عل

وعن المختبرات  او الفرق وشرح للحضور كيفية تعبئة االستمارات التعريفية عن اعضاء مركز االبحاث 

أهمية  إستكمال تعبئة ضرورة و. وشددت رئيسة المركز هنا على المطلوبة القائمة كما عن  الوحدات 

   حثي.وذلك إلبراز اهم لباحثي الكلية ونشاطها الب على الموقع  االستمارات

هنا كان تنويه لعلوم اللغة والتواصل ووحدة اللغة الفرنسية الستكمالهم هذا الموضوع بفضل نشاط منسقي 

 تلك الوحدات الذي تابع عن كثب تعبئة اعضاء الوحدة لالستمارات . 

إنشاء شبكة بث على موقع يوتيوب لكافة محاضرات كما اقترحت د بري العمل مع د الحاج العمل على  

لية ومؤتمراتها .الك  

وذلك قبل عطلة الفصح وقبل شهر رمضان  تقرر إجراء أمسية بحثية  في ختام االجتماع ، وبعد التداول ،

في الساعة الخامسة بعد الظهر على ان يتقرر المكان الحقا )رئاسة الجامعة او العمادة ( .   نيسان 15في 

عرض الفروع  واالقسام لتسجيل اسماء  الذين يرغبون  بكما ٌطلب من المنسقين كافة،  نشر المعلومة في 

بحثا خالل االمسية. ترسل االسماء الى االنسة دانيا شريم بالبريد االلكتروني مع عنوان البحث والفرع 

د.   5والمداخلة  نصفنيسان. للتذكير مدة االمسية ساعة و  10والقسم وذلك في مهلة اقصاها الثالثاء في   

 



 


