جامعة < ماي  - 5=89قالمة
كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
قسم عموم اإلعالم واالتصال وعمم المكتبات
المجنة العممية لمقسم
المرجع > ح ،ل  ،ع 665:/6:/
محضر اجتماع رقم > 05
إنو في يوم األحد  ، 2011/10/11 :تم عقد اجتماع المجنة العممية لمقسم في دورة عادية  .لدراسة جدول األعمال
المعمن عنو  ،والمتمثل في اآلتي :
 -انطالق السنة الجامعية 2012/2011

 التعيينات والتجديد في المناصب البيداغوجية الثبيتات والترقيات -متفرقات

بحضور األساتذة األعضاء:
المالحظة

اإلمضاء

اسم األستاذ

الصفة

د /حموش عبد الرزاق

رئيس اللجنة

حاضر

أ /عثامنية عبد القادر

عضو  /رئيس القسم

حاضر

د /رابح نمامشة

عضو

حاضر

د /دحدوح منية

عضو

حاضرة

د /خشة احسن

عضو

حاضر

د /باشيوة سالم

ممثل األساتذة المساعدين

أ /سردوك علي

ممثل األساتذة المساعدين

حاضر
غائب بمبرر

تربص علمي

وبعد افتتاح الجمسة من طرف رئيس المجنة العممية  ،وترحيبو باألعضاء الحاضرين ،تم التطرق لما يأتي :
1

 -5انطالق السنة الجامعية > 665;/665:
تم االتفاق عمى طرح جممة من التوصيات وتمثمت في اآلتي :
 -مراعاة تخصصات األساتذة في عممية إسناد المقاييس

 إعطاء األولوية في الساعات اإلضافية لألساتذة الدائمين لتغطية المقاييس بصفة نوعية . -تكييف الحجم الساعي لألساتذة حسب الق اررات الو ازرية الجديدة

 -مراعاة التوازن بين األفواج  ،وتوقيف عمميات التحويل بينيا  ،وضبط التوازيع األسبوعية بشكل نيائي

 تقديم رئيس القسم لتقرير شامل عن وضعية انطالق السنة الجامعية الجارية أمام المجمس العممي لمكمية بعد استكمالكافة المعطيات واالحصائيات .
 -6التعيينات والتجديد في المناصب البيداغوجية>
تم بموافقة رئيس القسم تسجيل االقتراحات اآلتية :
د /دحدوح منية

مسؤول فريق شعبة التكوين عموم اإلعالم واالتصال

د /نمامشة رابح

مسؤول فريق االختصاص  -ماستر > تكنولوجيا المعمومات واالتصال والمجتمع

أ /بوزيدة فيروز

مسؤول فريق االختصاص – ماستر >اتصال وعالقات عامة

أ  /بن سالمة حكيم

مسؤول فريق االختصاص – ليسانس > اتصال

أ /سردوك عمي

مسؤول فريق االختصاص – ليسانس > إعالم

أ /ماضي وديعة

مسؤول فريق شعبة التكوين عمم المكتبات

د /بن زكة وسام

مسؤول فريق االختصاص – ماستر > إدارة المؤسسات الوثائقية

أ /عاشوري حبيبة

مسؤول فريق االختصاص – ليسانس > عمم المكتبات

واتفق األعضاء الحاضرون عمى ضرورة إيالء األىمية الكافية ليذه المناصب البيداغوجية  ،وضمان الحقوق

المادية والقانونية لألساتذة بمقررة التعيين  ،مع ضمان اإلدارة لظروف العمل المالئمة  ،وعمى رأسيا توفير مكان

لالجتماعات الدورية بمكتب المجنة العممية التي تنعقد خالل فترات محددة في الجناح اإلداري الثاني .
 -7التثبيتات والترقيات >
 وافقت المجنة العممية عمى تثبيت :األستاذة > بوزيدة فيروز -كما تمت الموافقة عمى تثبيت الدكتورة > بن زكة وسام

 -8المتفرقات > استقبمت المجنة ممفات العودة من التربص لكل من األساتذة :
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األستاذ

الوجهة

الفترة

المدة الممنوحة

المدة المقضاة

المالحظة

د /خشة احسن

بريطانيا

59إلى  69سبتمبر 665:

 56أيام

56أيام

استيالك المدة كاممة

أ /عثامنية عبد القادر

تونس

 5:سبتمبر إلى 58أكتوبر

 76يوم

= 6يوم

تبرير اليوم الناقص بضروريات العمل

665:

اإلداري في تسيير القسم  ،مع اإللزام

بالتعويض المادي أو اإلعفاء من طرف
المجمس العممي .

ورغم عدم برمجة طمبات التربص لتحسين المستوى في جدول األعمال إال المجنة العممية فتحت المجال الستقبال ممفات

األساتذة في انتظار رفع التجميد عن الميزانية المخصصة ليا  ،عمى مستوى الكمية  ،في دورة المجمس العممي العادية
أو االستثنائية القادمة .
األستاذ

الوجهة

المدة المطلوبة

نوع التربص

د /عيواز محند الزين

جامعة مارسيميا -فرنسا

 11يوم

تحسين المستوى(رسكمة)

د  /نمامشة رابح

جامعة تونس االفتراضية

 03أيام

تحسين المستوى(رسكمة)

د /دحدوح منية

جامعة صقاريا –تركيا

 03أيام

تحسين المستوى(رسكمة)

أ /زودة مبارك

جامعة صقاريا  -تركيا

 30يوما

تحسين المستوى (قصير المدى)

بينما تم إرجاء ممف طمب تحسين المستوى (رسكمة ) إلى فرنسا لمدكتور  :باشيوة سالم إلى غاية استكمال الممف

بمقررة الترقية لرتبة أستاذ محاضر –ب  .وأكد رئيس المجنة العممية عمى جميع األساتذة المعنيين بالطمبات الجديدة أن
يستوفي ممف كافة الشروط الشكمية والقانونية  ،بما فييا وثائق الترتيب وفق المعايير المرسمة من إدارة الجامعة  ،وبالنسبة

لممف األستاذة بوقرعة نوال السابق طمب منيا تحيينو بشيادة تسجيل لمسنة الثانية دكتوراه  .و تم اعتماد المطبوعة

البيداغوجية لمدكتورة  :دحدوح منية  ،بعد االطالع عمى التقريرين اإليجابيين لمخبرين المعينين في االجتماع السابق .
ومحاضر اإليداع في موقع الجامعة ومكتبة الكمية .

ورفعت الجمسة في نفس اليوم والشير والسنة عمى الساعة . 12:00
رئيس المجنة العممية لقسم عموم اإلعالم واالتصال وعمم المكتبات
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