جامعة  8ماي  - 5491قالمة
كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
قسم عموم اإلعالم واالتصال وعمم المكتبات
المجنة العممية لمقسم
المرجع  :ح ،ل  ،ع 2017/49/
ممحق رقم ( )46لمحضر اجتماع المجنة العممية خاص بأساتذة القسم
تم إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداد ىذا الممـ ـ ـ ـ ـحق تبعا لمحضر المجنة العممية لمقسم المنع ـ ـ ـقدة بتـ ـاريخ 2010/02/00 :
وبناء عمى تعميمات رئيس المجمس العممي والمصالح المختصة بالكمية بضرورة اقتصار مضمون
المحضر الموجو الى ىذه الجيات عمى المواضيع والممفات المكتممة  ،المستوفية لمشروط  ،الواردة في
اآلجال القانونية  ،والموافق عمييا في المجنة العممية  ،والتي تعني المجمس العممي بصفة مباشرة  ،وفق
االجراءات والتنظيمات المعمول بيا.
حيث تطرق األعضاء المجتمعون في عنصر المتفرقات إلى النقاط اآلتية:
-

-

-

فٍوا ٌتؼلك تولف التطتص لألستاشج :بن زرارة أمينة الْاضز إلى إزاضج المسن تتاضٌد :
 2012/01/31تؼٌْاى السٌح الوالٍح  . 2012فمس تؼصض لثْلَ  ،لألسثاب اَتٍح الوتؼلمح تالتٌظٍواخ
الساضٌح الوفؼْل حالٍا:
ػسم تطهجح التطتصاخ فً السّضج الحالٍح تٌاء ػلى هطاسلح ًائة الؼوٍس الوكلف توا تؼس التسضج
ّالثحث الؼلوً ّالؼاللاخ الراضجٍح (ضلن  /21 :ى .ع.خ.ب.ع.ع.خ ، 2012/الْاضزج تتاضٌد :
. )2012/02/00
تعاهي الؼْزج هغ تمسٌن هلف تطتص جسٌس الصي ٌستْجة الوصازلح ػلٍَ أّال فً الوجلس الؼلوً
للكلٍح .
تجاّظ ذوس ( )00تسجٍالخ فً السكتْضاٍ  ُّْ ،ها ٌتؼاضض هغ اإلجطاءاخ الجسٌسج حْل
التطتصاخ ّالتظاُطاخ الؼلوٍح  ،الوصازق ػلٍِا تالكلٍح ّالْاضزج إلٌٍا تتاضٌد 2012/02/02 :

كما أعطت المجنة موافقتيا عمى تعيين األستاذة  :بوزيدة فيروز في منصب مسؤول فريق اختصاص
ماستر اتصال وعالقات عامة ،ولو بمقررة داخمية أو بالطريقة القانونية المناسبة  ،إلى غاية استيفائيا
لمشروط القانونية ومنيا ترقيتيا لرتبة أستاذ مساعد –أ ، -وىو ما يسري عمى وضعية األستاذ :

بن سالمة حكيم الذي تم الموافقة سابقا عمى تعيينو بنفس الطريقة في منصب مسؤول فريق
اختصاص ليسانس  :اتصال.
وأكد رئيس المجنة عمى ضرورة استكمال االجراءات الخاصة باألستاذة المستوفين لمشروط القانونية
لمحصول عمى المقررات من الجيات المعنية  ،بما يضمن حقوقيم ويثمن المجيودات التي يبذلونيا .
بالنسبة لعروض العودة فقد سجل خالل ىذه الفترة تقديم عرضين :
 األول من طرف األستاذ :زيايتة يونس بقاعة األساتذة يوم الثالثاء  ، 2010/02/ 00 :فيالتوقيت من  0:30 :إلى  ، 10:11:بحضور مجموعة من اساتذة القسم .
 والثاني من طرف األستاذ :بركان إلياس  ،بقاعة األساتذة يوم الثالثاء 2010/02/ 00 :في التوقيت من 10:11إلى  ، 11:00بحضور مجموعة من أساتذة القسم .
توجه نسخة من هذا الممحق إلى :
 رئيس القسم (لمنشر والحفظ)-

األساتذة المعنيون

رئيس المجنة العممية :

