جامعة  8ماي  - 1945قالمة
كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
قسم عموم اإلعالم واالتصال وعمم المكتبات
المجنة العممية لمقسم
المرجع  :ح ،ل  ،ع 2016/05/
محضر اجتماع رقم 04:
إنو في يوم الثالثاء  ، 2016/06/22تم عقد اجتماع المجنة العممية لمقسم في دورة عادية  .لدراسة جدول األعمال المعمن
عنو  ،والمتمثل في اآلتي 4
-

تقييم السنت الجامعيت الجاريت  ،وتحضيراث السنت القادمت
المصادقت على نتائج المداوالث
طلباث التربص وتقارير العودة
المطبوعاث البيداغوجيت
متفرقاث

بحضور األساتذة األعضاء4
اسم األستاذ
د /حموش عبد الرزاق

الصفة
رئيس اللجنة

أ /عثامنية عبد القادر

عضو  /رئيس القسم

اإلمضاء

المالحظة
حاضر
حاضر

د /رابح نمامشة

عضو

د /دحدوح منية

عضو

حاضر
حاضرة

د /خشة احسن

عضو

حاضر

ممثل األساتذة المساعدين
ممثل األساتذة المساعدين

حاضر
حاضر

أ /سردوك علي
أ /باشيوة سالم
واألساتذة المدعوون 4
أ/زيايتة يونس
أ/ماضي وديعة

نائب رئيس القسم

حاضر

رئيسة فرع عمم المكتبات

غائبة

لمبيداغوجيا

وبعد افتتاح الجمسة من طرف رئيس المجنة العممية  ،إثر انتياء اجتماع المداوالت  ،تم التطرق لما يأتي 4
1

 -1تقييم السنة الجامعية الجارية2016/2015:
سجل رئيس القسم في ىذا السياق كثرة االنشغاالت والمشاكل المطروحة والتي تمثل عبئا كبيرة  ،ال يمكن تحممو إال
بتكاثف الجيود  ،واقترح تفعيل دور المسؤولين البيداغوجيين بصفة أحسن خالل السنة القادمة .

كما اتفق األعضاء عمى ضرورة تنظيم كافة النشاطات البيداغوجية  ،بما يضمن السير الحسن ليا  ،و في ىذا سياق
أشارت رئيسة فرع اإلعالم واالتصال إلى الخمل الذي ظير في عممية تقييم المذكرات و أعمال التخرج لطمبة السنة
الثانية ماستر  4تكنولوجيا المعمومات واالتصال والمجتمع ليذه السنة  .وكان اإلجماع عمى ضرورة وضع آلية جديدة
تتحرى التقييم الموضوعي  ،عمى غرار التقييم السري القبمي .

 -2المداوالت النهائية لمسنة الجامعية : 2016/2015
المصادقة عمى نتائج المداوالت النيائية بعد معالجة كافة الحاالت العالقة
 -3تقارير العودة من التربص:
استقبمت المجنة العممية لمسنة المالية  ، 2012ممفات كل من 4
اسم األستاذ

طبيعة

الوجهة

التربص

المدة

المدة

الممنوحة

المقضاة

المالحظة

حمدي بثينة

قصير المدى

جامعة جندوبة – تونس

 30يوم

 22يوم

قدمت األستاذة مبر ار مرضيا لعدم إكماليا لممدة  .مع االستعداد

زودة مبارك

قصير المدى

جامعة صقاريا– تركيا

 30يوم

 11يوم

قدم األستاذ تقري ار توضيحيا يؤكد عمى عدم إكمال المدة ألسباب

د /نمامشة رابح

رسكمة

مدرسة اتصاالت جنوب  10أيام

 02أيام

طمب من األستاذ تقديم توضيح لطبيعة ومسار ميمتو  ،وترك

باريس( -)TSPفرنسا

لمتعويض المادي

أمنية خاصة بتمك الفترة مع استعداده لمتعويض المادي .

القرار النيائي لممجمس العممي لمكمية الذي أشرف عمى تسيير ممفو

وقد رأت المجنة في كافة ىذه الممفات 4التعويض المادي  ،أو اتخاذ اإلجراءات التي ي ارىا المجمس العممي لمكمية مناسبة
لكل حالة  ،وتم تسجيل اقتراح األساتذين سردوك عمي و عثامنية عبد القادر بأن يعاد مراجعة تكييف ممف الدكتور4
نمامشة رابح من طرف المجمس العممي لمكمية  ،فيما إذا كان تربص رسكمة أو ميمة إدارية  ،واتخاذ القرار المناسب بعد
رفع حالة الغموض التي تكتنفو  .مع مالحظة أن األستاذ المعني قدم تقري ار عن ميمة إدارية وليست عممية .
وبالنسبة لمسنة المالية الحالية ( )2016فقد تمت الموافقة عمى تقرير العودة لمدكتور  4حموش عبد الرزاق  ،الوجهة 4
جامعة صقاريا– تركيا  ،إثر استيالكو لممدة كاممة  10أيام  ،وعرضو لتقريره أمام األساتذة المدعوين  ،وطمبة الماستر
بتاريخ . 2016/06/054
 -4طمبات التربص وتغيير الوجهة :وافقت المجنة عمى طمبات كل من 4
2

الفترة

التقييم و الترتيب

اسم األستاذ

المدة و الوجهة

طبيعة التربص

أ/نايمي خالد

قصير المدى

 30يوم  -تونس

 10نوفمبر 03 -ديسمبر 2016

16.25

أ /بركان إلياس

قصير المدى

 30يوم  -رومانيا

 02نوفمبر 02 -ديسمبر 2016

12.75

أ /بوقرعة نوال

قصير المدى

 30يوم–مصر

 12ديسمبر–  12جانفي 2016

09.75

ووافق األعضاء عمى طمب تغيير الوجية لألستاذ  4زيايتة يونس

 ،الوجهة السابقة  :كوبنياغن –الدنمارك ،الوجهة

الجديدة المطموبة  4جونكوينغ–السويد  ،المبرر  4تراجع الييئة المستقبمة األولى عن استقبال المعني خالل الفترة المطموبة

 -5المطبوعات البيداغوجية  :وافقت المجنة عمى طمب اعتماد مطبوعة بيداغوجية لغرض التأىيل الجامعي لمدكتورة

دحدوح منية  ،الخاصة بمقياس  4االتصال في المؤسسة ،وعينت لتقييميا كل من األستاذين الخبيرين 4

د /بن زروق جمال (جامعة سكيكدة ) و سطوطاح سميرة (جامعة عنابة )  ،مع تعيين خبيرين احتياطيين لمضرورة
وىما  4د /نواوي أمال (جامعة سوق أىراس) ،و أ .د  /بولكعيبات ادريس (جامعة قسنطينة . ) 03
 -6مشاريع البحث :تم استقبال طمب إلنشاء فرقة بحث جديدة( ،)CNEPRUبعنوان السنة المالية 2011
عنوان المشروع  :دور الخطاب الديني في الفضائيات العربية في تمبية حاجيات الجمهور الجزائري
مدير البحث  :د  /خشة احسن

أستاذ محاضر أ

 -جامعة قالمة  /األعضاء  -1 :عثامنية عبد القادر أستاذ مساعد أ – جامعة

قالمة -2 /بن سالمة حكيم  4أستاذ مساعد ب–جامعة قالمة -3 /كالعي الطاىر أستاذ مساعد أ – جامعة الطارف .

 -7المتفرقات  :سجمت المجنة طمب األستاذان  4زيايتة يونس وبركان إلياس لشراء تذكرة الطائرة  ،وتعويضيما ماديا من
طرف الكمية بسبب عدم وجود رحالت مباشرة لمخطوط الجوية الجزائرية نحو الوجيات المطموبة في التربص .

أو اقتراح المجمس ألي آلية أخرى مناسبة  .كما تم تسجيل طمب الدكتور خشة احسن باالستقالة من المنصب

البيداغوجي 4مسؤول تخصص الماستر  4تكنولوجيا المعمومات واالتصال والمجتمع .واالتفاق عمى ترتيب أوائل الدفعة
من فرعي عمم المكتبات واإلعالم واالتصال  ،لتسييل إجرءات طمب منحة التربص القصيرة المدى لغرض إتمام مذكرة

التخرج في طور الماستر .
وتم رفع الجمسة في نفس اليوم والشير والسنة عمى الساعة  13410 4زواال .
رئيس المجنة العممية لمقسم :

3

