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 الجمهورية التونسية                  
   والبحث العلمي   العاليالتعليم    وزارة

منارــامعة تـونس الــج  
 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس

 

 

 
 محضر جلسة المجلس العلمي

 6192فيفري   91الجمعة  
  :الحاضرون

 الطرابلسي الهادي:العميد  -
 .السيد شكري الراجحي :الكاتب العام  -
، نجيب بن  الجيالنيفوزي ، ،عائدة البكوش بن عمارة  هالة القارشي مهري : رؤساء األقسام -

 .رفيق البكوش. موسى

 عبد الرزاق الغربي، فيتوري الشريف ، لمياء المقدم, فاطمة مراكشي شرفي : ممثلي األساتذة -
 المعيوفيبشير , ماهر الشطي.،

 أنس الشقني :ممثلي الطلبة -

 : جدول األعمال -
 .6112النظر يف توزيع ميزانية كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس للسنة املالية  -1

 متفرقات -6
 

****************************************** 
 النظر في توزيع ميزانية كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس للسنة المالية-9

6192. 
لكلية العلوم  6112وافق اجمللس العلمي على مشروع قرار توزيع ميزانية  العنوان األول للسنة املالية 

 (أنظر الجدول المصاحب) .االقتصادية والتصرف تونس
 متفرقات-   6

  وافق اجمللس العلمي على ترسيم السيد مسري عبد احلفيظ برتبة أستاذ حماضر. 
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  جمال  تقدم به السيد,لتأجيل مباشرة العمل إىل حني إنتهاء اإلحلاق  طلبامرفض اجمللس العلمي
إختصاص العلوم ة أستاذ حماضر إنتدابه يف رتب حديثا بالكلية على إثرالذي وقع تعينه بوخاتم 

اخلطة  وذلك حلاجة املؤسسة األكيدة لسد شغور ,  6112بعنوان دورة ,االقتصادية
ا مسبقا وضبط اخلطط املزمع تسديدها بعنوان دورة خاصة وأهنا قامت بتحديد حاجياهت,املذكورة 

مع  وبالتايل وقع رفض املطلب ةيف اإلختصاص  و الرتبة املذكور  6112اإلنتداب و الرتقية لسنة 
 .التأكيد على ضرورة إلتحاق املعين  باألمر مبركز العمل

 يف خصوص موافقته على تعيينه  أنيس العمريمراسلة تقدم هبا السيد  ع  اجمللس العلمي علىإطل
هذا وقد أكد اجمللس العلمي ,  6112بالكلية على إثر إنتدابه يف رتبة أستاذ حماضر بعنوان دورة 

 .باملناسبة على ضرورة إلتحاقه مبركز عمله و ذلك لضرورة العمل

  لتنظيم تظاهرة ثقافية  لطلبةنظر اجمللس العلمي يف مطلب تقدم به جمموعة من ا
 الثقافية بصفة عامة هذا وقد أبدى اجمللس موافقته على تنظيم التظاهرات( شعر,رقص,غناء)

شريطة تأطري هؤالء الطلبة املشرفني على التنظيم من قبل أساتذة من الكلية مع تقدمي برنامج 
 .مفصال حول التظاهرة إىل اجمللس العلمي

 .والنصف مساءا الخامسة  عت الجلسة على الساعةبانتهاء جدول األعمال رف
 

 مقرر الجلسة
 الكاتب العام

 شكري الراجحي
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