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 الجمهورية التونسية                  
   والبحث العلمي   العاليالتعليم    وزارة

منارــامعة تـونس الــج  
 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس

 

 

 
 محضر جلسة المجلس العلمي

 5802ديسمبر   80الثالثاء  
  :الحاضرون

 الهادي الطرابلسي   : العميد -
 .السيد شكري الراجحي :الكاتب العام  -
 .نجيب بن موسى, رفيق البكوش : رؤساء األقسام -

 .فيتوري الشريف, بشير المعيوفي, ماهر الشطي,لمياء المقدم ,الطاهر الراجحي : ممثلي األساتذة -

 : جدول األعمال -

 5802للسداسي األول جانفي النظر في مواعيد إمتحانات الدورة الرئسية-0

 . النظر في ترسيم مدرسي التعليم العالي بالكلية -5

 .6102 في ضبط الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة االنتداب والترقية لسنةالنظر  -3
 متفرقات -4

 الثانية بعد الزوال : التوقيت
 العلوم االقتصادية و التصرف بتونسكلية  :المكان      

 5802النظر في مواعيد إمتحانات الدورة الرئسية للسداسي األول جانفي-0

أنظر الجدول ) 6102وافق المجاس العلمي على مواعيد إمتحانات الدورة الرئسية للسداسي األول -
 (المصاحب

                                                            .النظر في ترسيم مدرسي التعليم العالي بالكلية -5

 : 6102وافق المجلس العلمي على ترسيم مدرسين في رتبهم بعنوان سنة  -
  أستاذ مساعد للتعليم العالي مالية و محاسبة:سلمى زيان العيادي 
 أستاذ مساعد للتعليم العالي مالية و محاسبة: وليد المانسي 
 أستاذ مساعد للتعليم العالي مالية و محاسبة: لمياء القلعي 
 أستاذ مساعد للتعليم العالي تسويق: سندس شربطي 
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 أستاذ مساعد للتعليم العالي تسويق: شاكر النجار 
 أستاذ مساعد للتعليم العالي علوم إقتصادية: دنيا السماعلي بوحليلة 
 أستاذ مساعد للتعليم العالي علوم إقتصادية: نجاح السويسي قاشوري 
 التصرف أستاذ مساعد للتعليم العالي إعالمية في: وسيم العيادي 
 أستاذ مساعد للتعليم العالي إدارة أعمال: محمد كريم عزيب 

 محمد بن عبد اهلل أستاذ محاضر علوم إقتصادية 

 علي علجان أستاذ محاضر علوم إقتصادية 
ستاذين مراد اللومي ورفيق البكوش وافق المجلس العلمي على ة لألرير اإلجابياوبعد قراءة التق -

 :ترسيم 
  مساعد للتعليم العالي إعالميةهالة المصري بن رجب 
 محمد نضال الجالصي مساعد للتعليم العالي إعالمية 

 .5802في ضبط الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة االنتداب والترقية لسنة النظر  -3

حاجيات رؤساء األقسام من الخطط المزمع تسديدها بكلية العلوم  وافق المجلس العلمي على -
 .5802االقتصادية والتصرف بتونس بعنوان دورة االنتداب والترقية لسنة 

 : المصاحيب
 ، 5802المنشور المتعلق بضبط الخطط المزمع تسديدها بعنوان دورة االنتداب والترقية لسنة  .0

سنة  رتقاء الداخلي إلى رتبة أستاذ تعليم عال بعنوانقائمة األساتذة المحاضرين المرشحين لإل .5
5802 

 . 5802قائمة المساعدين المرشحين لإلرتقاء الداخلي إلى رتبة أستاذ مساعد بعنوان سنة  .3

 مترقات -4

 :باسم  6102-6102رفض المجلس العلمي نقلة إستثنائية بعنوان السنة الجامعية  -
 مساعد للتعليم العالي بالمعهد العالي لإلعالمية بالمهدية نجاح حنان الذيب: السيدة 
 مساعد للتعليم العالي بالمعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة إيناس الجديدي:  السيدة
 .مساعد للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية و االقتصادية بجندوبة نهال الزيادي بن فاضل:  السيدة

لألستاذة كوثر مطلب تمديد إلحاق لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني وافق المجلس العلمي على  -
 السوقي حرم التميمي

 
 مقرر الجلسة
 الكاتب العام

 شكري الراجحي

 رئيس المجلس 
 العميد

 الهادي الطرابلسي
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