جامعة  8ماي  - 1491قالمة
كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
قسم عموم اإلعالم واالتصال وعمم المكتبات
المجنة العممية لمقسم
المرجع  :ح ،ل  ،ع 2012/02 /
محضر اجتماع رقم 01 :
إنه في يوم الثالثاء  ، 2012/01/22تم عقد اجتماع بين أعضاء المجنة بمن فيهم رئيس القسم ممثال عن
اإلدارة ورئيسي فرعي عمم المكتبات وعموم اإلعالم واالتصال  .لدراسة جدول األعمال المعمن عنه  ،والمتمثل في اآلتي :
 برنامج وآليات عمل المجنة العممية مذكرات التخرج لمطمبة ممفات العودة من التربص متفرقاتبحضور األساتذة األعضاء:
المالحظة

د /حموش عبد الرزاق

رئيس اللجنة

د /دبيش فاتح

عضو  /رئيس القسم

د /رابح نمامشة

عضو

د /دحدوح منية

عضو

د /خشة احسن

عضو

حاضرة
حاضر

أ /سردوك علي

ممثل األساتذة المساعدين

حاضر

أ /باشيوة سالم

ممثل األساتذة المساعدين

حاضر

االمضاء
حاضر
حاضر

واألساتذة المدعوون :
أ/بن زرارة أمينة
أ/ماضي وديعة

رئيسة فرع عموم اإلعالم

حاضرة

رئيسة فرع عمم المكتبات

حاضرة

واالتصال

ٔثؼذ افززبذ اندهغخ يٍ طشف انهدُخ انؼهًٛخ ٔرشزٛجّ ثبنسبضش ، ٍٚرى انزطشق ئنٗ يب ٚأر:ٙ
-1بزنايح وآنياث عًم انهدنت انعهًيت :
فًٛب ٚخض ثشَبيح ٔآنٛبد ػًم انهدُخ انؼهًٛخ ارفك األػضبء ػهٗ أٌ انًُبلشبد ٚدت أٌ رزى ف ٙخٕ ْبدئ ٚغٕدِ
االززشاو انًزجبدل ٔانزؼبٌٔ ف ٙانسفبظ ػهٗ يظبنر األعبرزح ٔانمغى  ،ف ٙئطبس انظالزٛبد انًغُذح لبََٕب نٓزِ انٓٛئخ
انؼهًٛخ انٓبيخ  .كًب أٌ انُظبو انذاخه ٙنههدُخ ال ثذ أٌ ٚزمٛذ ثبنمبٌَٕ نٛغٓم انؼًم ٔرطشذ انمضبٚب انغٛش يفظٕل فٓٛب لبََٕب
نهزظٕٚذ  ،زٛث أٌ األغهجٛخ انجغٛطخ ف ٙرشكٛجخ ْزِ انهدُخ ْ ٙأسثؼخ ( )04أػضبء ٔ ،انُظبة انمبََٕ ٙنالخزًبع ْٕ
خًغخ ( )05أػضبء .
ٔارفك اندًٛغ ػهٗ أٌ رزى انًظبدلخ ػهٗ انمبٌَٕ انذاخه ٙانًُظى نؼًم انهدُخ انؼهًٛخ ثؼذ اطالع األػضبء ػهّٛ
ٔيُبلشخ يسزٕاِ ٔ ،الزشاذ انزؼذٚالد انالصيخ لجم اندهغخ انمبديخ انزٚ ٙشعى فٓٛب ٔٚظجر عبس٘ انًفؼٕل .
 -2يذكزاث انتخزج نهطهبت :
الزشزذ األعزبرح ثٍ صساسح أيُٛخ رسذٚذ يدبالد اْزًبو كم أعزبر يٍ خالل اعزًبساد يغهًخ يٍ طشف اإلداسح ٔ .فٙ
ْزا انغٛبق اػزشع األعزبر باشيىة سانى ػهٗ ئػطبء انًٕاضٛغ خبْضح نهطهجخ ألٌ رنك ٚدؼم يٍ انطبنت يؼزًذا رًبيب
ػهٗ األعبرزح دٌٔ انمٛبو ثًدٕٓداد نهجسث ػٍ يٕضٕع نًزكشرّ  .نزإكذ األعزبرح ثٍ صساسح أيُٛخ ػهٗ ضشٔسح ركهٛف
األعبرزح ثؼًهٛخ اإلششاف ٔفك آنٛبد ئداسٚخ يهضيخ ٔضبثطخ نزٕصٚغ انًٕاضٛغ ٔعٛش انؼًهٛخ ككم  ،ألٌ ػذو االنزضاو
أطجر يؼشلال زمٛمٛب نهؼًهٛخ.
ثًُٛب أكذد األعزبرح يبضٔ ٙدٚؼخ –ػهٗ ػكظ رنك -أٌ ػًهٛخ اإلششاف ػهٗ انًزكشاد ٔانزشثظبد رًذ ثًشَٔخ
كجٛشح ػهٗ يغزٕٖ فشع ػهى انًكزجبد  ،زٛث ٚزى رسذٚذ ػذد انًزكشاد انخبطخ ثكم أعزبر ثؼذ أٌ ٚمذو األعبرزح الزشازبرٓى
ثشأٌ انًٕاضٛغ انمبثهخ نهجسث ٔ ،رزى ػًهٛخ انزٕصٚغ ثشكم يزغبٔ  ،كًب ال ٚدذ انطهجخ فشٔلب كجٛشح ف ٙانًُٓدٛخ ثغجت
انزُغٛك انًزٕاطم ث ٍٛاألعبرزح  ،كًب أٌ اخزٛبس انزشثظبد ثذال ػٍ انًزكشاد ْزِ انغُخ أكذ ػهٗ االعزفبدح انمظٕٖ
نهطبنت انز٘ ٚكزغت يؼبسف ٔيٓبساد يٛذاَٛخ ٚزٕخٓب ثزمشٚش رشثض ٔفك رٕخٓٛبد األعزبر انًششف .
ٔرجؼب اللزشاذ سئٛظ انهدُخ رُظٛى األعبرزح نُذٔح ركُٕٛٚخ نظبنر انطهجخ نزٕزٛذ انًؼبٛٚش انًُٓدٛخ ف ٙرسشٚش انًزكشح
ٔرمشٚش انزشثض  ،أكذ انذكزٕس ًَبيشخ ساثر ػهٗ أٌ رنك ال ٚذخم ضًٍ ٔظبئف انهدُخ انز ٙال ٚدت ػهٓٛب انخشٔج ػٍ
يٓبيٓب انًسذدح لبََٕب ٔ ،يًبسعخ انظالزٛبد انًخٕنخ نٓب دٌٔ انزذخم ف ٙطالزٛبد ٔٔاخجبد اإلداسح ٔانًششف ٍٛػهٗ
فشٚك انزكٕ ، ٍٚانز٘ ارفك اندًٛغ ػهٗ ضشٔسح رفؼٛم دٔسِ ٔانمٛبو ثٕاخجبرّ ػهٗ أكًم ٔخّ  .ألٌ انهدُخ انؼهًٛخ ال ًٚكٍ
أٌ ركٌٕ ثذٚال ػُّ .
ثًُٛب طشذ سئٛظ انمغى ػهٗ أٌ اإلداسح لبيذ ثكم انًدٕٓداد انالصيخ ٔػًهذ ف ٙظشٔف طؼجخ خذا ثؼذ
االعزمبالد انؼ ذٚذح نشؤعبء انزخظظبد ٔانُٕاة ٔسئٛغخ فشع اإلػالو ٔاالرظبل  .نكٍ انؼًهٛخ عزأخز يدشٖ آخش ثؼذ
االخزًبع انز٘ عٛؼمذِ خالل األٚبو انمبديخ يغ انًششف ٍٛاندذد ػهٗ فشٚك انزكٕ.ٍٚ
 -3يهفاث انعىدة ين انتزبض :
طشذ انذكزٕس ًَبيشخ ساثر ئيكبَٛخ ػشع انسظٛهخ فَ ٙفظ خهغخ طهت رشثض خذٚذ  ْٕٔ ،يب اعزسغُّ خًٛغ
انسبضش ٍٚنهخشٔج يٍ انزؼمٛذاد اإلداسٚخ ٔرغٓٛم األيش ػهٗ األعبرزح  ،يب نى ٚكٍ رنك يؼزشضب يغ انمبٌَٕ ٔانزؼهًٛبد
انزُظًٛٛخ انذاخهٛخ نهدبيؼخ .
ٔػُذيب َجّ سئٛظ انهدُخ ئنٗ ئشكبنٛخ ػذو زظٕنّ أثُبء ػًهٛخ انزغهٛى ٔاالعزالو انز ٙرًذ ػهٗ انغبػخ انزبعؼخ طجبزب
يٍ َفظ ْزا انٕٛو ثسضٕس سئٛظ انمغى  ،ػهٗ أ٘ يسبضش أٔ ٔثبئك رذخم ضًٍ أسشٛف انهدُخ ٔ ،رؼط ٙيؼهٕيبد كبفٛخ
ػٍ انًهفبد انًؼبندخ ف ٙانذٔساد انغبثمخ  ،أكذ سئٛظ انمغى انذكزٕس دبيش فاتر ػهٗ رسًهّ انًغإٔنٛخ انكبيهخ فًٛب ٚخض

يغبس انزشثظبد انًًُٕزخ ف ٙانغُخ انًبنٛخ  2015ززٗ ف ٙغٛبة انًسبضش انغبثمخ  ،ألَّ ػهٗ اطالع كبيم ثخشٔج كم
األعبرزح نهزشثض أٔ انؼٕدح يُٓب ٔ ،لذ اعزمجم شخظٛب يهفبد انؼٕدح  ،انز ٙػشضٓب ػهٗ انسبضش ْٙٔ ، ٍٚكبٜر: ٙ
خذول رقى ( : )01خاص بسظائم انعىدة ين انتزبظاث وانعطم انعهًيت ألساتذة انقسى انًتعهقت بانسنت انًانيت .2015
المدة

المدة

اسم األستاذ

طبيعة التربص

الوجهة

الممنوحة

المقضاة
 00أيام

د /دبيش فاتح

رسكمة

جامعة سكاريا  -تركيا

 11يوم

 01أيام

د /دبيش فاتح

عطمة عممية

الجامعة المبنانية  -بيروت

 01أيام

المالحظة
أكد األستاذ أن عدم إتمام مدته
راجع الرتباطات وضرورات
إدارية  ،طُمب منه تقديها
لممجمس العممي لمكمية .

لحضور ممقى دولي

of

 10 Universityأيام

د /خشة احسن

رسكمة

Central

د /حموش عبد الرزاق

رسكمة

جامعة جندوبة  -تونس

 12يوم

/
/

بريطانيا Lancashireأ /عيواز محند الزين

قصير المدى

أ  /باشيوة سالم

قصير المدى

 10أيام

 10أيام

/

 30 M.M.S.H Aix-Marseilleيوم

 30يوم

/

 فرنـــــــــــســـــــــــــــا -مكتبة دار البحر المتوسط لعموم

 30يوم  20يوم

بسبب برنامج رحالت الطائرة

اإلنسان – مرسيميا
أ /بن زايد عبد الرحمان

قصير المدى

المعهد العالي لمتوثيق -تونس

 30يوم  20يوم

بسبب برنامج رحالت الطائرة

أ /شنيقل نزار

قصير المدى

المعهد العالي لمتوثيق -تونس

 30يوم  20يوم

بسبب برنامج رحالت الطائرة

بن ز اررة أمينة

قصير المدى

جامعة ألميريا  -إسبانيا

 30يوم  30يوم

عثامنية عبد القادر

قصير المدى

جامعة جندوبة  -تونس

 30يوم  20يوم

/
يوم واحد ناقص(تنقل بري)

ٔفًٛب ٚخض رشثظبد األعبرزح  :د /نًايشت رابر (سعكهخٕٚ 15 :و نزَٕظ )  ،أ /زًذي بثينت (لظٛش انًذٖ ٕٚ 30و
نزَٕظ)  ،أ /سودة ايبارك (لظٛش انًذٖ ٕٚ 30و نزشكٛب ) فٓ ٙنى رُدض ثؼذ ألعجبة ٔظشٔف أُثهغ ثٓب سئٛظ انمغى .
ٔارفك انسبضشٌٔ ػهٗ ئسعبل يهف انؼٕدح يٍ انزشثض نألعزبر  :بىطفط عبذ انعشيش (لظٛش انًذٖ ٕٚ 30و نألسدٌ)
ئنٗ انًدهظ انؼهً ٙيجبششح نهجذ ف ّٛألَّ نى ًٚش ػهٗ انهدُخ انؼهًٛخ كًب أَّ ربثغ نًٛضاَٛخ  . 2014يغ يالزظخ ثأٌ األعزبر
لضٗ انًذح كبيهخ خالل انفزشح يب ث 04 : ٍٛيبسط  02 ٔ 2015أفشٚم  ْٕٔ ، 2015ف ٙزبنخ اَزذاة نذٖ ٔصاسح انذفبع
انٕطُ ٙئنٗ غبٚخ ٕٚيُب انسبضش .
 -4تزقياث األساتذة  :رى رغدٛم اعزمجبل يهفبد انزشلٛخ ٔػشضٓب يٍ طشف سئٛظ انمغى ،ثبػزجبسْب يغزٕفٛخ انششٔط
انمبََٕٛخ نألعبرزح اٜرٛخ أعًبئٓى :
 عثاينيت انقادر  :انزشلٛخ ئنٗ سرجخ أعزبر يغبػذ – أ- سيايتت يىنس  :انزشلٛخ ئنٗ سرجخ أعزبر يغبػذ – أ- -نعبادنت سهاو  :انزشلٛخ ئنٗ سرجخ أعزبر يغبػذ – أ-

 -5طهباث انتزشر نزئاست انفزوع وانتخظظاث  :رى رغدٛم اعزمجبل طهجبد انزششر ٔػشضٓب يٍ طشف سئٛظ انمغى ثؼذ
يٕافمزّ ػهٓٛب  ْٙٔ ،كبٜر:ٙ
 -د /دزذوذ ينيت  :طهت رششر نًُظت يغإٔل فشٚك اخزظبص ارظبل ٔئشٓبس (نٛغبَظ)

 أ /طهبي رخاء  :طهت رششر نًُظت يغإٔل فشٚك اخزظبص يبعزش ركُٕنٕخٛبد اإلػالو ٔاالرظبل ٔانًدزًغ . -أ /سزدوك عهي  :طهت رششر نًُظت يغإٔل فشٚك اخزظبص عًؼ ٙثظش٘ (نٛغبَظ)

 أ /بن سكت وساو  :طهت رششر نًُظت يغإٔل فشٚك اخزظبص يبعزش اإلداسح انؼهًٛخ ف ٙانًإعغبد انٕثبئمٛخ . أ/سودة يبارك  :انزُبصل ػٍ االعزمبنخ يٍ يُظت يغإٔل فشٚك اخزظبص ػاللبد ػبيخ(نٛغبَظ) أ /بن سرارة أيينت :انزُبصل ػٍ االعزمبنخ يٍ يُظت يغإٔل فشٚك شؼجخ انزكٕ ٍٚئػالو ٔارظبل . -6زظيهت اننشاطاث انعهًيت :
ػشع انذكزٕس دبيش فاتر رمشٚشا أدثٛب شفٓٛب ثخظٕص انًهزمٗ انٕطُ ٙزٕل  " :انًدتًع اإلنكتزوني وانتنًيت انزشيذة
في انىطن انعزبي" انز٘ خشد أشغبنّ ٕٚي 16ٔ 15 ٙدٚغًجش  ، 2015يإكذا ػهٗ أٌ انًهزمٗ كبٌ َبخسب ٔ ،زمك أْذافّ
كبيهخ ٔعدم زضٕسا يؼزجشا نًشبسك ٍٛيٍ يخزهف خبيؼبد انٕطٍ .
ٔف ٙانخزبو شكش سئٛظ انهدُخ خًٛغ األػضبء ٔاألعبرزح انًذػٕٔ ، ٍٚأكذ ػهٗ ضشٔسح انزسه ٙثشٔذ انزؼبٌٔ ٔ ،انًغبًْخ
ف ٙثُبء ٔرطٕٚش انمغى انز٘ ٚضى طبلبد شبثخ ٚدت اعزثًبسْب ٔ ،فزر ثبة انهدُخ انؼهًٛخ نهدًٛغ دٌٔ ئلظبء أٔ رًٛٛض .
ٔرى سفغ اندهغخ فَ ٙفظ انٕٛو ٔانشٓش ٔانغُخ 2016/01/ 26 :انغبػخ  14:00 :صٔاال.
رئيس انهدنت انعهًيت نقسى عهىو
اإلعالو واالتظال وعهى انًكتباث

