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 الجمهورية التونسية                  
   والبحث العلمي   العاليالتعليم    وزارة

منارــامعة تـونس الــج  
 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس

 

 

 
 محضر جلسة المجلس العلمي

 2102جانفي    22الجمعة  
  :الحاضرون

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

 .موسى

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

 أسامة األمين :ممثلي الطلبة -

 : جدول األعمال -
النظر يف توزيع جداول الدروس وحتديد فرتة إسرتاحة الفطور خالل السداسي الثاين  -1

 5112-5112للسنة اجلامعية 

للسنة الثانية ماجستري " Crises Economiques"النظر يف إمتحان مادة -5
 إقتصاد ومالية دوليان

 .لبعث مؤسسةب النظر يف مطل -3
تعيني ممثلي اهليئات اإلقتصاديةو االجتماعية و )النظر يف إمتام تركيبة اجمللس العلمي -4

 ( .ممثل عن أساتذة التعليم الثانوي والسلك املشرتك, الثقافية

 .متفرقات -2
. 
 

****************************************** 
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ل السداسي الثاني النظر في توزيع جداول الدروس وتحديد فترة إستراحة الفطور خل - 0
 2102-2102للسنة الجامعية 

 مصلحة البيداغوجيا في توزيع جداول الدروس للسداسي الثاني للسنة الجامعية  تإنطالق
جانفي  55على أن تنطلق الدروس يوم الجمعة في ظروف طيبة   5112-5112
الفطور لمدة نصف ساعة و ذلك  يد فترة إستراحةدهذا وقد قرر المجلس العلمي تح, 5112

ن ة  و عشرو ألى الساعة الواحد (15:21)ن دقيقة الثانية عشر وخمسو من الساعة 
 (11:11)على أن تنطلق الدروس صباحا على الساعة الثامنة وعشرة دقائق( 13:51)دقيقة

للسنة الثانية ماجستير إقتصاد " Crises Economiques"النظر في إمتحان مادة- 2
 دوليانومالية 

لطلبة السنة الثانية " Crises Economiques"قرر المجلس العلمي إسناد صفر في مادة 
عن إستياءه من تصرف هؤالء الطلبة ماجستير إقتصاد و مالية دوليان كما عبر المجلس 

لمغادرتهم قاعة اإلمتحان و رفضهم إنجاز اإلمتحان  بالرغم من تدخل العميد وطالب المجلس 
بالمجلس العلمي برّد اإلعتبار و اإلعتذار لألستاذ عبد الجبار بسيس أستاذ المادة  ممثلي الطلبة

 الذي بذل مجهودا كبيرا في تدريس هذه المادة
 .النظر في مطلب لبعث مؤسسة -3

 .وافق المجلس العلمي على مطلب تقدم به األستاذ محمد علي شقير لبعث مؤسسة
 

 و االجتماعية واالقتصادية تعيين ممثلي الهيئات )في إتمام تركيبة المجلس العلمي النظر -4
  ( ممثل عن أساتذة التعليم الثانوي والسلك المشترك, الثقافية

ي للهيئات االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و ذلك وافق المجلس العلمي على تعيين ممثل
تم اإلتصال ببعض الشخصيات االقتصادية و لمزيد من اإلنفتاح على المحيط هذا وسي

االجتماعية و الثقافية ليتم عرضهم على موافقة المجلس العلمي أّما فيما يخص ممثل عن أساتذة 
ليوم  س العلمي إلى إجراء انتخابات حددتالتعليم الثانوي و السلك المشترك فقد دعا المجل

 5112فيفري  52الخميس 

 
 .متفرقات-2         
  المجلس العلمي على مطلب تقدمت به األستاذة إكرام رضوان فقير إلجراء فروض وافق

لطلبة السنة " Marketing De Développement Durable"المراقبة المستمرة لمادة
 الثالثة إجازة أساسية في التسويق خلل حصص الدروس
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 ء فروض وافق المجلس العلمي على مطلب تقدمت به األستاذة عائدة بن عمارة إلجرا
 .خلل حصص الدروس" Développement Personnel 1"المراقبة المستمرة لمادة 

  وافق المجلس العلمي على تدريس مادة"Français Appliqué à la Gestion 

 بمخبر اللغات"
 
 
 
 

 .والنصف مساءا  الثالثة بانتهاء جدول األعمال رفعت الجلسة على الساعة
 

 مقرر الجلسة
 الكاتب العام

 شكري الراجحي

 رئيس المجلس 
 العميد

 الهادي الطرابلسي
 


