جامعة  8ماي  - 5491قالمة
كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
قسم عموم اإلعالم واالتصال وعمم المكتبات
المجنة العممية لمقسم
المرجع  :ح ،ل  ،ع 2017/01/
محضر اجتماع رقم 88 :
إنه في يوم الثالثاء  ، 2013/02/03:عقد اجتماع الدورة العادية  ،الخاص بالمجنة العممية لمقسم  .لدراسة جدول
األعمال المعمن عنه  ،والمتمثل في اآلتي :

-

المصادقة النهائية على مواضيع مذكرات الماستر  ،وإبداء الرأي حول آليات التقييم والمناقشة

 العودة من التربصات الترقيات والتثبيت متفرقاتبحضور األساتذة األعضاء:
االسم

الصفة

د /حموش عبد الرزاق

رئيس اللجنة

أ /عثامنية عبد القادر

رئيس القسم

د /نمامشة رابح

عضو

د /دحدوح منية

عضو

د /خشة احسن

عضو

د /باشيوة سالم

ممثل األساتذة المساعدين

أ /سردوك علي

ممثل األساتذة المساعدين

اإلمضاء

المالحظة

حاضر
حاضر
غياب مبرر
حاضرة
حاضر
حاضر
حاضر

ٔتؼذ افرراح انجهسح يٍ طشف سئٛس انهجُح انؼهًٛح ٔ ،ذشدٛثّ تاألػضاء انذاضش ،ٍٚذى انرطشق إنٗ يا ٚأذ:ٙ
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-1أعوال الخخرج لطلبت الواسخر :
ذًد انًصادلح انُٓائٛح تاألغهثٛح ػهٗ يٕاضٛغ انرخشج نطهثح انًاسرش ف ٙذخصصاخ :
 ذكُٕنٕجٛا انًؼهٕياخ ٔاالذصال ٔانًجرًغ اذصال ٔػاللاخ ػايح اإلداسج انؼهًٛح نهًؤسساخ انٕثائمٛحٔلذيد انهجُح ذٕصٛح تضشٔسج ذفؼٛم دٔس انًسؤٔن ٍٛانثٛذاغٕج ٍٛٛفٔ ٙضغ آنٛاخ انرمٛٛى ٔانًُالشح تشكم شفاف
ٔٔاضخ  ،يٍ أجم انرثً ٍٛانذمٛم ٙنًجٕٓد انطانة ٔ .أذفك انذاضشٌٔ ػهٗ ضشٔسج إػذاد لٕائى تانًٕاضٛغ انر ٙذًد
دساسرٓا ساتما َٔششْا نرفاد٘ ذكشاس يؼانجرٓا .
-2هلفاث العىدة هي الخربص  :اسرمثهد انهجُح انؼهًٛح ٔٔافمد ػهٗ يهفاخ كم يٍ األساذزج :
المالحظة

المدة الممنوحة
 11أيام

المدة المقضاة
 10أيام

اسم األستاذ

طبيعة التربص

الوجهة

دبيش فاتح

رسكمة

األردى

 31يىها

 31يىها

استهمك المدة كاممة

بركاى إلياس

قصير المدى

نايمي خالد

قصير المدى

رومانيا
حىًس

 03يوما

استهمك المدة كاممة

30يوما

استهمك المدة كاممة

لحول وليد

قصير المدى

حركيا

30يوما

 03يوما

شنيقل نزار

قصير المدى

حركيا

30يوما

 03يوما

استهمك المدة كاممة

بن زايد عبد الرحمان

قصير المدى

حركيا

30يوما

 03يوما

استهمك المدة كاممة

قدم األستاذ مبر ار كتابيا لميوم الناقص

بسبب رحالت الطائرة .

واقترحت المجنة خضوع ذلك لإلجراءات
السارية المفعول عمى مستوى الكمية

سواء بالخصم أو اتخاذ القرار المناسب

وأعادث الوصادلت على هلفاث العىدة هي الخربص الوذروست والوىافك عليها في الذورة االسخثٌائيت السابمت:
اسم األستاذ

طبيعة التربص

الوجهة

بي زرارة أهيٌت
سردون علي
زيايخت يىًس

قصير المدى

حركيا
كٌذا
السىيذ

قصير المدى
قصير المدى

المالحظة

المدة الممنوحة
 31يىها

المدة المقضاة
 31يىها

30يوما

 03يوما

استهمك المدة كاممة

30يوما

 03يوما

استهمك المدة كاممة

استهمكت المدة كاممة

 -3الخثبيج والخرليت:
 ٔافمد انهجُح ػهٗ ذثثٛد األسرار  :بي سالهت حكين ف ٙسذثح أسرار يساػذ –ب -تؼذ لثٕل سئٛس انمسى نهطهة . كًا ٔافمد انهجُح ػهٗ ذشلٛح األساذزج اٜذٛح أسًائٓى إنٗ رحبت أسخار هساعذ – أ: -َ اٚه ٙخانذ
 نذٕل ٔنٛذ
 تشكاٌ إنٛاس
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 -4هخفرلاث :
 ٔافمد انهجُح ػهٗ ذغٛٛش ٔجٓح ذشتص األسرارج :زبيلت جهيذة يٍ حركيا إنٗ جايؼح الوٌار بخىًس .بالنسبة لمتعيينات في المناصب البيداغوجية  :تمت الموافقة عمى تعيين األساتذة :
 أ /بن ضيف اهلل نعيمة  ،مساعد -أ  ،مسؤولة فريق اختصاص  ،ليسانس عمم المكتبات . د /بن زكة وسام  ،محاضر -ب  ،مسؤولة فريق اختصاص  ،ماستر  :اإلدارة العممية لممؤسسات الوثائقية(عمم المكتبات).
كًا اسرمثهد انهجُح انؼهًٛح ٔٔافمد ػهٗ ػشض نهركٕ ٍٚنهسُح انجايؼٛح  ، 2012/2012ػهٗ يسرٕٖ انذكرٕساِ
َظاو جذٚذ ف ٙػهٕو اإلػالو ٔاالذصال يٕسٕيا تـ  :االحصال واإلعالم الجذيذ والمضايا الراهٌت ،انز٘ ذمذو تّ انذكرٕس:
حوىش عبذ الرزاق ٔ ،كاَد َرٛجح انرصٕٚد َ 00 :ؼى  ،يماتم 01 :ال  01 ٔ ،ايرُاع ٔ ،تغٛاب ػضٕ ٔادذ.
و تم إطالع األساتذة عمى اإلجراءات الجديدة الخاصة بالتربصات والتظاهرات العممية  ،انًصـــــادق ػهٓٛا تانكـــــهٛح
ٔانٕاسد إنُٛا تراسٚخ . 2012/02/02 :
ورفعت الجمسة في نفس اليوم والشهر والسنة عمى الساعة .11.30
المرفقات :
 الممفات المدروسة محضر المجنة العممية السابقة المنعقدة في دورة استثنائية بتاريخ 2012/11/22 : قوائم المواضيع لطمبة الماستر الخاصة بالسنة الجاريةرئيس المجنة العممية :

توجه نسخ من المحضر إلى :
 رئيس القسم (لمنشر والحفظ) -رئيس المجمس العممي لمكمية
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