جامعة  8ماي  - 5491قالمة
كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
قسم عموم اإلعالم واالتصال وعمم المكتبات
المجنة العممية لمقسم
المرجع  :ح ،ل  ،ع 6152/03/
محضر اجتماع الدورة العادية األولى
إنه في يوم الخميس  ، 2012/02/00:تم عقد اجتماع الدورة العادية األولى بعد االجتماع التحضيري
رقم  . 01 :لدراسة جدول األعمال المعلن عنه  ،والمتمثل في اآلتي :

 انمبٌَٕ انذاخهٔ ٙثشَبيح ػًم انهدُخ انؼهًٛخ يزكشاد انزخشج ٔرشثقبد انطهجخ يزفشلبدبحضور األساتذة األعضاء:
االسم

الصفة

د /حموش عبد الرزاق

رئيس اللجنة

د /دبيش فاتح

عضو  /رئيس القسم

د /نمامشة رابح

عضو

د /دحدوح منية

عضو

د /خشة احسن

عضو

أ /سردوك علي

ممثل األساتذة المساعدين

أ /باشيوة سالم

ممثل األساتذة المساعدين

اإلمضاء

المالحظة

حاضر
حاضر
حاضر
حاضرة
حاضر
حاضر
حاضر

ٔثؼذ افززبذ اندهغخ يٍ طشف سئٛظ انهدُخ انؼهًٛخ ٔرشزٛجٓجبنسبضش ، ٍٚرى انزطشق إنٗ يب ٚؤر:ٙ

-2الوصادقت على النظام الذاخلي :ثؼذ أٌ ػشضذ يغٕدح ْزا انُظبو ف ٙاالخزًبع انزسضٛش٘ انغبثك
إلثشائٓب ٔاالطالع ػهٗ انمٕأَ ٍٛانًشاعٛى ٔانمشاساد ٔانزؼهًٛبد انز ٙأػذد ػهٗ أعبعٓب َ .بلؼ
األػضبء ػذدا يٍ انُمبط ٔانًٕاد انًٕخٕدح فٓٛب ،نزٕضٛر يؼبَٓٛب ٔيؼشفخ يذٖ يطبثمزٓب نهمٕاٍَٛ
ٔاإلخشاءاد انغبسٚخ انًفؼٕل ٔ .ثُبء ػهٗ رنك فبدق األػضبء ثبإلخًبع ػهٗ انُظبو انذاخه ٙانًُظى
نؼًم ْزِ انٓٛئخ ، .يغ االرفبق ػهٗ أٌ يجشس انغٛبة انًذسج ف ٙالوادة ( )44ال ٚؾزشط أٌ ٚكٌٕ كزبثٛب .
ثم ًٚكٍ أٌ ٚزى رجهٛغ سئٛظ انهدُخ أٔ إداسح انمغى يغجمب ثبنٓبرف أٔ انجشٚذ اإلنكزشَٔ ٙف ٙانسبالد انطبسئخ
أٔ االعزثُبئٛخ .
ٔلذ أخًغ انسبضشٌٔ ػهٗ أٌ إخشاء انزؼذٚالد انضشٔسٚخ ٔانًُبعجخ ػهٗ ْزا انُظبو انذاخه ٙال ٚدت
رزؼبسك يغ انُقٕؿ انمٕأَ ٍٛاإلخشاءاد انغبسٚخ ٔانًُظًخ نؼًم ْزِ انٓٛئخ .
كًب أكذ األػضبء ػهٗ ػذٚذ انُمبط انًشرجطخ ثآنٛبد ػًم انهدُخ ٔ ،يٓبيٓب انًسذدح لبََٕـبٔ .انز ٙداس
انُمبػ زٕنٓب ف ٙاالخزًبع انزسضٛش٘ انغبثك .
-2هذكزاث التخزج وتزبصاث الطلبت :أكذ سئٛظ انمغى ػهٗ ارًبو اندضء األكجش يٍ انؼًهٛخ ثؼذ اخزًبػّ
يغ يؾشف ٙفشٚك انزكٕ ٍٚانًُؼمذ لجم ْزِ اندهغخ ٔ ،انز٘ رى ف ّٛيُبلؾخ ْزِ انًٕاضٛغ انًؼشٔضخ
ٔانًقبدلخ ػهٓٛب ٔضجظ رٕصٚؼٓب ػهٗ األعبرزح .ػهٗ أٌ ٕٚخّ ثمٛخ انطهجخ انز ٍٚنى ٚغدهٕا يٕاضٛؼٓى
ٔفك ػذد انًدًٕػبد انًغُذح نكم أعزبر ْٕٔ ،يب نم ٙلجٕال يٍ طشف أػضبء انهدُخٔ .فْ ٙزا انقذد
الزشذ انذكزٕس نواهشت رابح رؼ ٍٛٛندُخ نزُظٛى ػًهٛخ اإلؽشاف ػهٗ يزكشاد انزخشج يزكَٕخ يٍ
أعبرزح ف ٙاالخزقبؿ .
-3هتفزقاث :الزشذ األػضبء رمذٚى رٕفٛبد نضًبٌ أزغٍ رغٛٛش نهزشثقبد انؼهًٛخ نألعزبرح  .يغ
ضشٔسح رسضٛش َظبو رشرٛج ٙنهطهجبد ف ٙزبل ػذو رٕفش انًٛضاَٛخ انكبفٛخ ٔ ،انؼٕدح إنٗ انزؼهًٛبد
ٔانًؼبٛٚش انًزفك ػهٓٛب ػهٗ يغزٕٖ انكهٛخ.ػهٗ أٌ رزى انًقبدلخ ػهٓٛب ف ٙانذٔسح انمبديخ  ،انزًٚ ٙكٍ أٌ
ركٌٕ ف ٙؽٓش يبسط انًمجم (يغ يالزظخ أٌ يهف انؼٕدح يٍ انزشثـ نألعزبر عثاهنيت عبذ القادر–ٔفك
رقشٚر اإلداسح  -لذ فٕدق ػه ّٛف ٙانذٔسح انغبثمخ نهًدهظ انؼهً ٙغٛش أٌ ثمبء أخضاء يُّ ػهٗ يغزٕٖ
انمغى ٔغٛبة انًسبضش  ْٕ ،يب أزذس انزجبعب ثؾؤَّ ٔخؼم سئٛظ انمغى ٚؼشضّ ػهٗ اندهغخ انغبثمخ
نهدُخ انؼهًٛخ ) .
كًب رطشق سئٛظ انمغى إنٗ ػًهٛخ إعُبد انًمبٛٚظ ٔ،انقؼٕثخ انز ٙػبَزٓب اإلداسح ف ٙرغطٛخ يخزهف انًٕاد
انًذسخخ ضًٍ انزخققبد ،ثغجت رؤخش انزسبق األعبرزح انًؤلز ْٕٔ ٍٛيب ارفك ػهٗ ضشٔسح يؼبندزّ
ف ٙاندهغبد انمبديخ .
ٔف ٙانخزبو ؽكش سئٛظ انهدُخ انسبضش ٍٚػهٗ خذٚخ ٔػًك ٔإٚدبثٛخ انُمبػ انز٘ داس زٕل يخزهف
انُمبط ان ًطشٔزخ خالل اندهغخ  ،خبفخ رهك انًشرجطخ ثبنُظبو انذاخه ٙانز٘ ٚقجر عبس٘ انًفؼٕل ثؼذ
ْزا االخزًبع ٔفك يب رُـ ػه ّٛاإلخشاءاد انمبََٕٛخ انغبسٚخ ٔانًُظًخ نؼًم انهدبٌ انؼهًٛخ .

ٔرى سفغ اندهغخ فَ ٙفظ انٕٛو ٔانؾٓش ٔانغُخ 2012/02/04 :انغبػخ  14:30 :صٔاال.
رئيس اللجنت العلويت لقسن علوم
اإلعالم واالتصال وعلن الوكتباث

