
 

1 
 

 

 جامعة المنستير          
 بالمنستير  العلومكلية      

 محضر جلسة المجلس العلمي المنعقد

  3131نوفمبر  31 بتاريخ 

 جدول االعمال  :

 ترسيم مدرسين  -
 مطلب إمهاء إلحــاق -
 مطلب نقلة -
  مسائل مختلفة  -

 
 :الحاضرون  

والكاتب العام السيد فتحي بوقرين سليم بنفـــرح العميد األستاذ  -  

السيد حاتم الذوادي : مدير التربصات -  

  ممثلو األساتذة واألساتذة المحاضرين. :  والمنصف مصدق  صالح نصر، حبيب النصريالالسادة :  -

 والمساعدين  نممثلو األساتذة المساعدي  : ومحسن المرعوي، كوثر البرجي محمد الجلولي  ،لسادة : ا-  

سامرؤساء األق :  وأحمد الربعي  محي الدين العسكري،  سمير بلعيد، السادة : الهاشمي بن مسعود -  

بجدول أعمال المجلس والذي تم التداول بشأن و ذكرهم ن ــالحاضريبيد الجلسة مرحبا ــح العمــإفتت

 نقاطه على النحو التالي :

 ترسيم مدرسين : – 3

تبعا لمراسلة سلطة اإلشراف التي تتعلق بدرس ملفات ترسيم عدد من إطار التدريس في مختلف 

عين المجلس العلمي لكل مســاعد معني بالترسيــم : مساعد، أستاذ مساعد وأستاذ محاضر، الرتب 

 أستــاذين مقرريــن حسب الجدول التالي :

 المقرران الترسيمالمساعد)ة( المعني)ة( ب اإلختصاص

 بدر الدين القيزاني عالميةإ
 عمــريالمحمد نزيه 

 وديع نعنــاع 
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 الهاشمي السهيلي
 بشير العــايب

 منير الزريقي

 فيزيـــــــاء

 صفاء عثماني
 عبد العزيز بوعزيزي 

 بلقاسم الجاني

 سناء منصري 
 المنصف سعيــد

 الجمعي الظاهري

 مراد الشمك 
 كمال العليمي

 صالح نصر

 ي العبيدي نائلة النجع كيميـــــــاء
 عمر الجويني

 المنصف مصدق 

و فيما يخص ترسيم األساتذة المساعدين واألساتذة المحاضرين فقد إقترح المجلس العلمي الموافقة 

 على ترسيم السيدات والسادة :

 أستاذ محاضر  منير الزريقي  -

 أستاذة محاضرة  سناء حيزم بسباس -

 أستاذ محاضر  العتريمحمد  -

 أستاذ محاضر  محسن المشحوط -

 ذ محاضرأستا  حامد بن عمــار -

 أستاذ مساعد  نادية العامري -

 أستاذ مساعد  هشام المكني -

 أستاذة مساعدة  خولة بن عبد الجليل -

 أستاذ مساعد  كمال مزهودة  -

 أستاذ مساعد  فهمي خضري -

 أستاذ مساعد  مرزوق العجيلي -

 أستاذة مساعدة  جميلة ضيفالوي -

 أستاذة مساعدة عفيفة الزردي البرقاوي -

 أستاذ مساعد  رمزي زروقي -

 أستاذة مساعدة   كوثر بلقــاسم -

 

 مطلب إنهــاء إلحــاق – 3

العميد على أنظـار المجلس المطلب الذي تقدم به السيد نور الدين سفينة، أستاذ مساعد  عرض

 بقسم الفيزياء إلنهاء إلحاقه بالوكالة التونسية للتعاون الفني و أبدى المجلس موافقته على المطلب.

 مطلب نقلة : – 1
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د بالمعهد التحضيري عرض العميد مطلب نقلة تقدم به السيد نور الدين العيساوي، أستاذ مساع

للدراسات الهندسية بالمنستير وأبدى المجلس عدم موافقته على المطلب لعدم وجاهة أسباب النقلة باعتبار 

 بين المؤسستين.القرب الجغرافي 

 

 مسائل مختلفـــــة : – 4

لمراسلتي سلطة اإلشراف حول مدها بتقرير أنشطة خاليا اإلدماج المهني وباعتبار أن  تبعا

بتقديم بسطة عن أهداف المؤسسة لم تقم في السابق بتعيين فريق عمل لتكوين هذه الخلية، تكفل العميد 

 تكوين هذه الخلية و آليات عملها و ما هو مطلوب منها بالتحديد.

اء المشترك ـــوع ، تطرق المجلس ألهمية تركيز الشهادات ذات البنـالموض و في إطار التفاعل حول هذا

تعرض المجلس إلى  كما ما لهذا األمر من أهمية قصوى في إدماج الخريجين في الحياة المهنية،ل

الصعوبات التي تحيط بهذا الموضوع، من ذلك عدم التحكم في عدد الطلبة الوافدين على الكلية وعدم 

 توى برامج التدريس.التحكم في مح

إقترح المجلس التركيز في مرحلة أولى على تركيز شهادات ذات البناء  ،و في األخير

 كما إقترح المجلس أن تكون تركيبة خلية اإلدماج المهني على النحو التالي : المشترك في مجال الكيمياء

 رئيس  السيد حاتم  الذوادي 

 عضـو  السيد حسام ميــالد 

  عضـو  مشحوطالسيد محسن 

 عضـو   سامي غديــــرة 

 حول توفير مكاتب إلطــار التدريس :

عرض مديرو األقسام الصعوبات التي يعيشونها على مستوى توفير المكاتب إلطار التدريس 

 التابع لكل قسم 

 

 محضر جلسة المجلس العلمي المنعقد

  3131نوفمبر  20 بتاريخ 

 جدول االعمال  :

 ترسيم مدرسين  -
  مختلفة مسائل  -

 :الحاضرون  

والكاتب العام السيد فتحي بوقرينسليم بنفـــرح  العميد األستاذ  -  

السيد حاتم الذوادي : مدير التربصات -  

  ممثلو األساتذة واألساتذة المحاضرين. و المنصف مصدق  : صالح نصر،  حبيب النصريالسادة : ال -

 والمساعدين ن ممثلو األساتذة المساعدي  : ، كوثر البرجيمحمد الجلولي ،  لسادة : ا-  

 سامرؤساء األق :  ، محي الدين العسكري سمير بلعيد ، السادة : الهاشمي بن مسعود  -
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بمواصلة التداول في ترسيم المساعدين بعد  و ذكرهم ن ــالحاضريبيد الجلسة مرحبا ــح العمــإفتت

  تم جمع التقارير في الغرض. أن 

 ترسيم مدرسين : – 3

من  93الفصل مســاعد)ة( معني )ة( بالترسيم و عمال ب بعد قراءة التقريريــن الخــاصيــن بكل

كل المساعدين على ترسيم أبــدى المجلس  موافقتـــه  5339سبتمبر  60المؤرخ في  5281األمر 

 و سجلت المقترحــات على بطاقات الترسيــم. ، المعنيين باألمر

 

 العميـــــــــــــــد                            رر                              ــــــالمق                      

 سليــم بنفــــرحاألستاذ                                   فتحي بوقرين السيد الكاتب العام :             


