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 :  الحاضرون

 

 الصفة  واللقب  االسم الصفة  واللقب  االسم

 ممثل إلطار التدريس ص"ب" عضو  أحالم بن شريفة الكلية، رئيس املجلس  عميد الدين العمدوني  نور 

 ثل إلطار التدريس ص"ب"مم عضو  جودة الخبثاني  مقّرر ، أول  كاتب عائدة املنشول 

 ممثل إلطار التدريس ص"ب" عضو  السبيعي  العزيز  عبد  نائب العميد ومدير الدراسات     توفيق الغرايري 

 ممثل إلطار التدريس ص"ب" عضو  األسعد بن حمودة  ولوجيا ي ب قسم ال ة مدير  املصمودي  ألفة

 قسم الكيمياء   مدير مرابط  الهادي
علي  بن   محمد

 حسين
 ار التدريس ص"ب"ممثل إلط عضو 

 س.م  .عن أساتذة ت. ث ممثل إيمان السماوي  رياضيات قسم ال   مدير سليم عمري 

 فيزياء قسم ال   مدير طارق بن نصرللا  " أممثل إلطار التدريس ص" عضو  أمينة املبروك العاصمي 

 عالميةقسم اإل   مدير شاكر الصيد  " أممثل إلطار التدريس ص" عضو  عادل مقريش 

 ممثل إلطار التدريس ص"ب" عضو  بديعة الصغير  " أممثل إلطار التدريس ص" عضو  ثابت مليكي  نجاح 

   ممثل إلطار التدريس ص"أ"  عضو  نادية بن حمادي 

 

 ون عتذر امل

 الصفة واللقب  االسم  الصفة واللقب  االسم 

 ممثل إلطار التدريس ص"أ"  عضو  فوزي السديري  مدير التربصات  األسعد العلوي 

   جيا و قسم الجيول   مدير وليد الوسالتي 
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 دراسة مطلب ترشح لصفة أستاذ متميز   . 1

متميز حيث ذكر السيد العميد و ان    أستاذنجوى كمون لصفة    األستاذةتم عرض ملف ترشح  

دراسته تمت  امللف  قبل  هذا  ب  جنة  للا   من  ترشحات    دراسةالخاصة  لصفة    األساتذةمطالب 

متميز للسيدة نجوى كمون بالنظر ملا قدمته    أستاذلصفة  املوافقة    أعطتو التي    متميز  أستاذ

 .من عطاء غزير في مجال البحث و البيداغوجيا

 3202/ 2202إلنقل العادية  إلى كلية العلوم بتونس بعنوان السنة الجامعية  مطالب   .2

العلوم بتونس  نظر   العلمي لكلية  إلي كلية العلوم بتونس. ولفات نقل األساتمفي  املجلس  العميد في البداية    السيد   أكد   ذة 

ضرور  ووعد    ةعلى  النقل  ملفات  دراسة  في  العلمي  املجلس  بها  أوص ى  التي  للمعايير  موحدة  بصفة  األقسام  مجالس  اعتماد 

 ادمة قصد إثرائها و ذلك بالتشاور مع مجالس األقسام.بمراجعة هذه املعايير خالل جلسة ق

أحيلت    السيد   و فسح    التي  املطالب  في  أقسامهم  أراء مجالس  املجلس على  االقسام الطالع أعضاء  العميد املجال ملديري 

  قسام األ  مجالسقرارات  ناولت مدي تطابق  مستفيض و مداوالت عميقة ت  اليهم من نقل واردة عبر مكتب الضبط،  وإثر نقاش

 كما هو مبين في الجدول أسفله:  جلس العلمي رأيه ، أبدى امل ي أوص ي املجلس العلمي بإعتمادهات يير الامع املع

 ع/ر
االســــم 
 واللقــب 

 قرار اجمللس  القسم املعن  املؤّسسة األصلية  االختصـــاص  الرتبـــة 

 عدم املوافقة  قسم الفيزايء  سية بتونس املعهد التحضريي للدراسات اهلند فيزايء مساعد  آمنة بن سال  1

 املوافقة  قسم الكيمياء  مركز حبوث و تكنولوجيا املياه  مياء كي أ.مساعد  فتحي الوسالت  2

 عدم املوافقة  قسم الكيمياء  املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية ببنزرت  كيمياء  اضر أ.حم أريج بن فرج 3

 عدم املوافقة  قسم الكيمياء  الكيميائي - للبحث والتحاليل الفيزايئي املعهد الوطن كيمياء  أ.مساعد  ألفة ت احملاسن  4

 املوافقة  قسم االعالمية  املعهد العايل للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا مباطر اعالمية  أ.مساعد  أكرم احلكريي 5

 اندية بن براهيم  6
 رايضيات  أ.مساعد 

 املعهد العايل للتصرف بتونس 
قسم 
 ات الرايضي

 عدم املوافقة 

 وليد بوحافس  7
 رايضيات تطبيقية  أ.مساعد 

 وم القانونية و االقتصادية و التصرف جبندوبة كلية العل
قسم 

 الرايضيات 
 عدم املوافقة 

 جنلة السوداين 8
-بيولوجيا اضر أ.حم

 فيزيولوجيا حيوانية 
 جامعة قرطاج –املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية 

 قسم البيولوجيا 
 وافقة عدم امل

 سامية الظاهري  9
 علوم املواد أ.مساعد 

 الكرتونيك و النانو تكنولوجيا  مركز البحث يف امليكرو
 قسم الفيزايء 
 قسم الكيمياء 
 قسم البيولوجيا 

 عدم املوافقة 

 عادل العقرب  10
مساعد للتعليم  

 العايل 
اتصاالت )شهادة 

 معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة  الدكتوراه ( 
 عالمية قسم اال

 

 املوافقة 
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 املوافقة  قسم االعالمية  للعلوم و التكنولوجيا حبمام سوسة املدرسة العليا اتصاالت أ.مساعد  هشام املرابط  11

 املوافقة  قسم االعالمية  املعهد العايل لإلعالمية و تقنيات االتصال حبمام سوسة اعالمية  أ.مساعد  جناة البوغامني 12

13 
هادية كشكار 

 املرزوقي
 اعالمية  .مساعد أ

 طاج قر  -املعهد الوطن للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا 
 املوافقة  قسم االعالمية 

 املوافقة  قسم الكيمياء  املدرسة الوطنية للمهندسني بصفاقس  كيمياء  أ.مساعد  حممد اجلزيري 14

 

 

 : 2202/3202مطالب إلحاق، أو تمديد إلحاق بعنوان السنة الجامعية  .3

   ا هو مبين في الجدول أسفله:كم ع على أراء مجالس األقسام وإثر النقاش، أبدى املجلس العلمي رأيهإثر اإلطال 

ع/

 ر 

االســــم  
 واللقــــــب 

رأي جملس   املؤّسسة املطلوبة  االختصـــاص  الرتبــــــة 
 القسم 

قرار اجمللس  
 العلمي 

ية للتعاون  متديد إحلاق لدى الوكالة التونس رايضيات  أ.ت.ع.  سامي األزعر  1
 املوافقة  املوافقة  الفن 

اق لدى الوكالة التونسية للتعاون الفن إحل فيزايء  أ.ت.ع.  سنية حداد  2  املوافقة  املوافقة  

 املوافقة  املوافقة  احلاق بوزارة التعليم العايل  اعالمية  أ. اول متميز  امحد املقدم  3
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