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 الجمهورية التونسية                  
   والبحث العلمي   العاليالتعليم    وزارة

منارــامعة تـونس الــج  
 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس

 

 

 
 محضر جلسة المجلس العلمي

 0202مارس   20اإلربعاء  
  :الحاضرون

 الطرابلسي الهادي:العميد  -
 .شكري الراجحي :الكاتب العام  -
 . رفيق البكوش, عائدة بن عمارة ,هالة القارشي مهري : رؤساء األقسام -

مراد , سنية النقاش, بشير المعيوفي ,لمياء المقدم, فاطمة مراكشي شرفي : ممثلي األساتذة -
 .األكحل

 .سلمى الصغير,أسامة األمين, أنس الشقني :ممثلي الطلبة -

 : األعمالجدول  -
 .6112لنظر يف مسائل تتعلق بالشؤون البيداغوجية والطالبيةا -1

 متفرقات -6
****************************************** 

 .0202النظر في مسائل تتعلق بالشؤون البيداغوجية والطالبية -0
  متت إعادة النظر يف مواعيد إجراء فروض املراقبة املستمرة للسداسي الثاين وبعد نقاش مع ممثلي

 الطلبة باجمللس العلمي تقرر مايلي
أما فروض  6112أفريل  63,66,61أيام  DS1األوىل  إجراء فروض املراقبة املستمرة -

كما تقرر إجراء املواد املعنية باملراقبة   6112ماي  14,13, 16أيام  DS2املراقبة الثانية 
أيام ( Dérogataires et Créditaires)املستمرة للطلبة املخرطشني و املمهلني 

ماي  14أما هناية السداسي الثاين فقد تقرر ليوم اإلربعاء  6112ماي  14,13, 16
6112. 
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 حداث النوادي الثقافية و بعد نقاش مع نظر اجمللس العلمي يف األنشطة الثقافية و كل ما يتعلق بإ
راف حتت إشالثقافية ممثلي الطلبة باجمللس العلمي تقرر تكوين جلنة تعىن مبتابعة باألنشطة 

هالة التليلي ,وسام احلكريي ,ذة عايدة بن عمارة و تضم كل من األستاذة فرحيان بوصفارةاألسات
إجتماعي ,علمي , القيام بنشا  ققايف و مراد األكحل وتنظر هذه اللجنة يف مطالب الطلبة يف

 .النوادي الثقافية بالكلية إحداث وكذلك النظر يف ملفات

شرت  أن يكون النشا  الثقايف مؤطر للجنة احملدقة و اليت تمن قبل ا الثقافية بعد دراسة امللفات
التأشرية من أساتذة من الكلية مصحوب بربنامج مفصل يتم عرضه على اجمللس العلمي قصد 

 .على هذا النشا 

  طلب ممثلي الطلبة باجمللس العلمي تعليق أعداد إمتحانات مواد السداسي األول يف أقرب
هذا وقد وعد اجمللس العلمي بأن يكون هناية شهر مارس موعدا إلرجاع إمتحانات , األجال 

 .مواد السداسي األول لإلدارة وتعلق األعداد للطلبة
 متفرقات-   0

 مطلب إحلاق عن طريق الوكالة التونسية للتعاون الفين  تقدم به األستاذ  لس العلمي علىوافق اجمل
 علي علجان

 األستاذ منري اجلوادي إحلاق تقدم به  وافق اجمللس العلمي على مطلب جتديد. 

  أنيس  تقدم به السيد,رفض اجمللس العلمي مطلبا لتأجيل مباشرة العمل إىل حني إنتهاء اإلحلاق
إنتدابه يف رتبة أستاذ حماضر إختصاص العلوم  الذي وقع تعينه حديثا بالكلية على إقرعمري 

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

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

 

 .والنصف مساءا الخامسة  بانتهاء جدول األعمال رفعت الجلسة على الساعة
 

 مقرر الجلسة
 الكاتب العام

 رئيس المجلس 
 العميد
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 الطرابلسيالهادي  شكري الراجحي
 


