محضر اجتماع منسقي الوحدات والفروع في مركز األبحاث والدراسات
المكان :في عمادة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
التاريخ2102 /2/5 :

محضر رقم 1
اجتمعععععع منسعععععع و الوحععععععدار واليععععععاوب فععععععي ماكععععععا ا حععععععا والدااسععععععار فععععععي عمععععععادة
كليعععععععة اآلداب والعلعععععععوم اإلنسعععععععانية ائاسعععععععة د .وفعععععععا عععععععا  .و اسعععععععتسلر ائيسعععععععة الماكعععععععا
االجتمععععععاب ع ععععععااة " تحايععععععا اليكععععععا اععععععو المن لعععععع ا ول لل حعععععع واإل ععععععداب ،وأشععععععاار لعععععع
أنسععععععا ال ععععععر فععععععي مجلعععععع الوحععععععدة تجسيععععععا الماكععععععا و جععععععاا العععععع ام سعععععع ا ال ععععععو ،
وأنعععععه ا ُّت ععععع بعععععااا ت عععععي مكتعععععب لمنسععععع اليعععععاب فعععععي كعععععل فعععععاب معععععع فعععععاوب الملكيعععععة
وماكايسععععععا ،وأنسععععععا علعععععع توا ععععععل مسععععععتما معععععع المعنيععععععيع فععععععي الجامعععععععة إلنجععععععاا الموبعععععع
الماكا.
االلكتاوني ال ا
وبعععععععدمر د .عععععععا مسعععععععام المنسععععععع يع العامعععععععة عععععععد نا معععععععع أع التنسعععععععي عععععععيع منسععععععع ي
الوحععععععدار ال حنيععععععة ومنسعععععع ي اليععععععاوب اععععععو تنسععععععي أف ععععععي وعمععععععود فععععععي ع ،وف ععععععلر لعععععع
عل النحو التالي:
أوالن :منس و الوحدار ال حنية  :مسامسم و ليار عملسم
أ  -مسام منس ي الوحدار ال حنية:
تتمنل مسام منس الوحدة في :
 تنظيم العمل ال حني في الوحدة ال حنية. تاسيخ ن افة ال ح العلمي في الكلية وتوفيا م ادئ الشااكة والتعاوع يع ال احنيع. تعايععععععععا االنيتععععععععال علعععععععع الم سسععععععععار ال حنيععععععععة والم سسععععععععار الداعمععععععععة للمشععععععععاايالعلمية.
 متا عععععععععة الم ت ععععععععاار ال ائمعععععععععة وتجميعععععععع المع يععععععععار عنسعععععععععا (أعضععععععععا اا ،محعععععععععاواأ حانسا ،م ادا تمويلسا)...
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 تشعععععععععجي نشعععععععععا م ت عععععععععاار جديعععععععععدة يشعععععععععكلسا ا سعععععععععات ة وال ععععععععع ب ،م تلعععععععععاال ت ا عععععععار ،علععععععع مسعععععععتوس الكليعععععععة شعععععععكل ععععععععام ،ومسعععععععتوس الوحعععععععدة ال حنيعععععععة،
شعععععكل عععععا  .وأشعععععاار فعععععي اععععع ا السعععععيا لععععع أنعععععه علععععع العععععاا يع أع يحعععععددوا ،
دايععععععة ،اسععععععمنا للم ت ععععععا المععععععااد نشععععععا خ ،وأع يمعععععع وا ا نمععععععو ال ععععععا المافعععععع
س ا المحضا و اساله ل ائاسة الماكا.
 الم اداة إجاا النشا ار وتنظيمسا. افد ائاسة الماكا أنش ة الوحدة كافة.ب  -لية عمل منس ي الوحدار:
بععععععدمر د .ععععععا  ،تال نيععععععا ،شععععععكل مي ععععععل ليععععععار عمععععععل المنسعععععع يع وحععععععددتسا فععععععي
الن ا التالية:
 الدعوة ل اجتماعار دواية أو كلما دعر الحاجة. العععععدعوة لععععع منتعععععديار تتعلععععع المعععععادة أو الح عععععل العلمعععععي للوحعععععدة (تعليمسعععععا  ،تعلمسعععععا،محاوا أ حانسا ،تدايب معيع .)...
 -نشا أاشي

للوحدار (أ حانسا ،محاضا اجتماعاتسا ،أعضا اا .)...

 بامععععععة نشععععععا ار حنيععععععة متعل ععععععة ععععععالح ول العلميععععععة والتشععععععجي علعععععع المشععععععااكة فيسععععععا(ماكاية ومنا ية).
 التنسعععععي لسععععع ا اليعععععاع مععععع معععععديا اليعععععاب وأعضعععععا ماكعععععا ا حعععععا فعععععي الوحعععععدةععععدواخ ينسعععع ويتشععععاوا معععع
ال حنيععععة التععععي ينتمععععي ليسععععا ،ومعععع ائععععي الماكععععا العععع
عميد الكلية.
 اإلسعععععسام فعععععي نشعععععا كعععععل معععععا ي عععععدا ععععععع ماكعععععا ا حعععععاو يااما.
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معععععع معلومعععععار وأنشععععع ة

نانينا :منس و الياوب  :مسامسم و ليار عملسم
أ  -مسام منس ي الياوب:
ول

ر د .ا مسام منس ي الياوب عل الشكل التالي:

 العععععدعوة لععععع اجتماععععععار دوايعععععة فعععععي اليعععععاب عضعععععا اللجنعععععة العععععواادة أسعععععما ام فعععععيبعععععااا لجنعععععة ماكعععععا ا حعععععا معععععع اليعععععاب نيسعععععه ،يعععععع النظعععععا ععععععع اال ت عععععا ،
ة عمل وتنظيم النشا ار المتنوعة في الياب.
ل تيا عل وض
 تعايععععع اليعععععاب عععععدواام فعععععي تنشعععععي ال حععععع و النشعععععا ار التعععععي ي عععععوم سعععععا أعضعععععاالماكا مع الياب نيسه وتضم اال ت ا ار كلسا.
 تنظععععععيم النشععععععا ار العلميععععععة فععععععي اليععععععاب ( نععععععدوة عععععععع كتععععععاب ،منععععععاظاار ،نععععععدوة ععععععععالم ت اار ال حنية.)...
 ا لتنسعععععي لسععععع ا اليعععععاع مععععع معععععديا اليعععععاب وأعضعععععا ماكعععععا ا حعععععانيسه ،وم ائي الماكا ال يشاوا العميد وينس معه .
-

نشا أاشي

معععععع اليعععععاب

مكتب ال ح العلمي في الياب( محاضا ،أنش ة .)...

 اإلسعععععسام فعععععي نشعععععا كعععععل معععععا ي عععععدا ععععععع ماكعععععا ا حعععععاو يااما.
 االنيتعععععال علععععع منسععععع ي اليعععععاوب والتععععععاوع معسعععععم،نشا ما ،في فاب ا لتعميم اليائدة العلمية.

معععععع معلومعععععار وأنشععععع ة

ا وجعععععدر الا عععععة فعععععي تكعععععااا

و عد االنتسا مع ت ديم ما س  ،تم بااا ما يلي :
 ضرررررررورء البررررررد بتحضررررررير رزنامررررررت ممرررررر تضررررررم األنشررررررمت الممكررررررن القيررررررام ب ررررررا ررررررالعرررررام الجرررررامعي الحرررررالي ملررررر أ ن يرررررتم هرسرررررال ا الررررر رايسرررررت المركرررررز قرار رررررا قبررررر فررررري
ن ايت ش ر شبام كحد أقص .
وابتاحععععععععر د .ععععععععا  ،التوافعععععععع فععععععععي اليععععععععاب او الوحععععععععدة علعععععععع جععععععععاا أ مععععععععع
م تاحعععععار ا نشععععع ة التاليعععععة ،اعععععع ا مععععع االنيتعععععال علععععع أ فكععععععاة أو نشعععععا يعععععا معععععع كوا
في ما يلي:
• ندوة سايعة في الياوب لشال أادا
• نعععععدوة فعععععي ا ت عععععا
أ اس.

الماكا ونشا اته و لية عمله للام

.

الوحعععععدة كيييعععععة ت عععععوياخ و مكانيعععععة فتحعععععه علععععع مسعععععااار علميعععععة
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• نعععععدوة سعععععايعة لشعععععال ميسعععععوم الم ت عععععا وكيييعععععة عملعععععه ،ومعععععا يتميعععععا عععععه معععععع ميسعععععوم
الياي .
• ندوة مت

ة منسجية ال ح العلمي.

• نععععععدوة عععععععع أاععععععم محععععععاوا ال حعععععع
الكلية ل ب االجااة والماستا.

الحاليععععععة فععععععي كععععععل ا ت ععععععا

مععععععع ا ت ا ععععععار

• تنظيم أمسيار حنية.
• مناظاار علمية.
• م ععععاااة حنيععععة فععععي اال تكععععاا النسعععع ة لعععع موضععععوب مععععا يييععععد المجتمعععع (
(دااسار ينية)

(UQAM

وفععععععي مسعععععععألة المسععععععع ولية اإلع ميعععععععة ،شعععععععددر د .عععععععا علععععععع السعععععععيا وف عععععععا لل عععععععوانيع
الماعيعععععة اإلجعععععاا فعععععي الجامععععععة معععععع أجعععععل تنظعععععيم النشعععععا ع عععععا الموبععععع االلكتاونعععععي ال عععععا
ععععععالماكا .وبععععععدم د .م عععععع ي الحععععععا المكلعععععع إنشععععععا الموبعععععع مععععععا بععععععام ععععععه حتعععععع اآلع ،
و لععععععب اا الحاضععععععايع فععععععي مععععععا أنشععععععأخ  ،وتععععععم ت ععععععادل اآلاا النسعععععع ة لعععععع النوافعععععع التععععععي
معععععععع الممكعععععععع ضعععععععافتسا لععععععع الواجسعععععععة الائيسعععععععية اإلضعععععععافة لععععععع تلععععععع التعععععععي أنشعععععععأاا
د .م ي حت اآلع.
وأشعععععاار د .عععععا فعععععي اععععع ا السعععععيا لععععع ضعععععاوة ال عععععد تجميععععع العععععداتا المعععععااد نشعععععااا
علعععععع الموبعععععع االلكتاونععععععي ،ععععععد نا مععععععع المعلومععععععار ال ا ععععععة أعضععععععا الماكععععععا ،وسععععععو
ي عععععاا الععععع ال لعععععب معععععع ا عضعععععا كل سعععععم اسعععععالسا ع عععععا ال ايعععععد أو تع ئتسعععععا م اشعععععاة علععععع
الموبععععع  ،واععععع ا معععععا سعععععي ليوع عععععه الح نعععععا .اععععع ا اإلضعععععافة لععععع نشعععععا محعععععاوا ال حععععع فعععععي
الكليعععععععععة ،والععععععععععداتا ال ا ععععععععععة ال حعععععععععع وال ععععععععععاحنيع  ،والنشععععععععععا ار العامععععععععععة  ،ونشععععععععععا ار
ا عضععععععععا الياديععععععععة والياي يععععععععة  ،وأنشعععععععع ة التععععععععدايب التععععععععي تنظمسععععععععا وحععععععععدار الماكععععععععا،
ونشا ار الم ت اار وأعمالسا و نتاجاتسا اليكاية والعملية)...
وعععععععع المسعععععع ولية الماليععععععة  ،كععععععار د .ععععععا  ،أاميععععععة العمععععععل علعععععع ال حعععععع عععععععع جسععععععار
داعمععععععة لماكععععععا ا حععععععا وتععععععأميع تجسيااتععععععه ،و كعععععع ار ضععععععاواة ععععععد منسعععععع ي اليععععععاوب،
ومععععع عععع ل التوا ععععل معععع أعضععععا الماكععععا فيسععععا  ،تح ععععيل  ،مععععع كععععل عضععععو مععععع يععععنسم،
م لعععع  51ألعععع ليععععاة  ،عععععد التوافعععع معععع د ا ععععال عميععععد الكليععععة و حسععععب مععععا تععععم بععععاااخ فععععي
االجتمععععععاب السععععععا  ،و لعععععع لعععععع دعم الماكععععععا وأنشعععععع ته ،وتسععععععليمسا للمسعععععع ولة الماليععععععة للماكععععععا
د .اند أديب.
وانتسعععععععع االجتمععععععععاب ععععععععالتواف علعععععععع ضععععععععاواة ععععععععد ع ععععععععد اجتماعععععععععار ضععععععععمع
الوحعععععدار ال حنيعععععة وضعععععمع اليعععععاوب لوضععععع كعععععل  ،فعععععي مجالعععععه ،اانامعععععة ا نشععععع ة ال ا عععععة
ععععععه .وأ ععععععدر د .ععععععا اسععععععتعداداا للمشععععععااكة فععععععي أ نععععععدوة يععععععتم ابتااحسععععععا فععععععي اليععععععاوب
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لتح يعععععع اليايععععععار المعععععع كواة فععععععي مععععععتع المحضععععععا أععععععع خ .علعععععع أع يحععععععدد عععععععد شععععععسا مععععععع
تااي ه موعد الجتماب تعاع فيه جداول العمل وا نش ة الم تلية .

الم اا

د .مس جاجوا
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