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 :  الحاضرون
 

 الصفة  واللقب  االسم الصفة  واللقب  االسم

 ممثل إلطار التدريس ص"ب" عضو  جودة الخبثاني  الكلية، رئيس املجلس  عميد الدين العمدوني  نور 

 ممثل إلطار التدريس ص"ب" ضو ع بديعة الصغير  مقّرر ، العام  الكاتب عايدة املنشول 

 ممثل إلطار التدريس ص"ب" عضو  األسعد بن حمودة  نائب العميد ومدير الدراسات  توفيق الغرايري 

 ولوجيا ي ب قسم ال ة مدير  املصمودي  ألفة
علي  بن   محمد

 حسين
 ممثل إلطار التدريس ص"ب" عضو 

 س.م  .ت. ث عن أساتذة  ممثل إيمان السماوي  قسم الكيمياء   مدير مرابط  الهادي

 املرحلة  التحضيرية  الطلبة عن مرحلة اإلجازة و ممثل عبير هرابي  رياضيات قسم ال   مدير سليم عمري 

 تكوين املهندسين  حلةالطلبة عن مر  ةممثل  محمد امين  امليالدي  فيزياء قسم ال   مدير فتحي الجمني  

 الدكتوراه  اجستير وامل  احل الطلبة عن مر  ممثل نضال القدري  جيا و قسم الجيول   مدير وليد الوسالتي 

   عالميةقسم اإل   مدير شاكر الصيد 

   " أممثل إلطار التدريس ص" عضو  ثابت مليكي  نجاح 

   " أممثل إلطار التدريس ص" عضو  عادل مقريش 

   ممثل إلطار التدريس ص"أ"  عضو  نادية بن حمادي 

 

 ن و عتذر امل

 الصفة واللقب  االسم  الصفة واللقب  االسم 

 ممثل إلطار التدريس ص"ب" عضو  السبيعي  العزيز  عبد  ممثل إلطار التدريس ص"أ"  عضو  ي فوزي السدير 

   مدير التربصات  األسعد العلوي 

أمينة املبروك  

 العاصمي 
 الطلبة عن مرحلة اإلجازة واملرحلة  التحضيرية ممثل آية حسني  " أممثل إلطار التدريس ص" عضو 
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 جدول األعمال 

 2023-2022الجامعية    سير العودة    .1

   :مسائل تهم األساتذة  .2

   متفرقات:  .3

 _ اإلجراءات الخاصة بالكالب السائبة  

   " Fovea Sports تجديد اتفاقية الشراكة مع األكاديمية الرياضية "−

 

ستاذ فتحي الجمني الذي قبل باقتراح السيد  حيث قدم السيد العميد اال بالترحيب بالحاضرين    الجلسةانطلقت    

السيد  اثنى    كما  السيد طارق بن نصر هللا  شراف على إدارة قسم الفيزياء خلفا لألستاذ املستقيلالعميد بقبول اال 

على تضحيات األستاذ فتحي الجمني بتنازله عن حقه في التمتع بعطلة دراسية و هذا شرط قانوني لتوليه  العميد  

في    ة قسم الفيزياء متمنين له التوفيقإدار   هذا املنصب. وعبر الحاضرون على موافقتهم لتولي السيد فتحي الجمني

قسم مدير  السيد  تدخل  ثم  الجمنيي    الفيزياء  مهامه.   فتحي  تعهد عن  وعبر  األستاذ  و  مسؤولياته  لكامل  تحمله 

أعطى السيد العميد إشارة االنطالق للخوض    و اثر ذلكبتشريك جميع األطراف املعنية في تسيير شؤون القسم.  

 النقاط املبرمجة.   في

 2023-2022العودة الجامعية سير .1

ن امعية الخاصة بكلية العلوم بتونس التي تبيّ مقترح الروزنامة الج  تعد أ  اإلدارة  أفاد السيد العميد، في البداية، أن

مقترحات آجال إجراء فروض املراقبة ودورتي االمتحانات الرئيسية والتدارك ومواعيد التصريح بنتائجها ملختلف  

اإلجازات الهندسةتيراملاجس،  شعب  الت  ،  االعتبار  مع  ،  حضيريةوالدراسات  بعين  الجامعية  األخذ  الروزنامة 

قب من  الوزارةاملضبوطة  عدد  ح  ل  الوزاري  املنشور  للسنة    املحدد 28سب  الدروس  عن  التوقف  لفترات 

 في الجلسة القادمة. ى روزنامة العامة  على أن تتّم املصادقة عل  2023-2022الجامعية

املتعلقة بأحجام فرق التدريس النظري    العلمي للكلية  املجلسرات  ار قوأنه، طبقا ل  ذلك  إثر ميد السيد الع  وأعلم

بالتنسيق مع مديري األقسام بإعادة قامت اإلدارة  ،  قبول ملفات ترسيم الطلبةل  األقص ى  جلباأل   املتعلقةواملسير و 

على   باالعتماد  الطلبة  لاملحصائيات  اإل تقسيم  الحّينة  أفواج  والقدامى  طلبة  حجم  تّم الجدد  تنقيح أيضا    وكما 

التدريس   أوقات  و باعتبار  جداول  الفوج  في  الطلبة  بين عدد  القاعالتناسب  ير  فو ت  قصد  ة وذلكطاقة استيعاب 
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تم االتفاق مع السادة مديري األقسام ان كل تغيير الحضور انه  و اعلم السيد العميد    . الظروف املالئمة للتدريس

سؤول عن جداول  لقسم و ان السادة املديرين هم املكلفين بالتواصل مع  امل   ا  ل به إدارةتكفت  األوقات    في جداول 

في حالة و جود اشكال او   هممع مديريأن يتواصلوا  نسقي الشعب  يمكن مل  و     األوقات للقيام بالتحيينات الضرورية

جداول األوقات التي تغيير يشمل  على ضرورة اعالم الطلبة و األساتذة في االبان باي    السيد العميد  و اكد  حيينت

 . تعنيهم

التكنولوجية منشورا يؤكد على  - الدراسات  العامة  انه ورد عليه من اإلدارة  الحاضرين و  العميد  السيد  * واعلم 

العميد احتساب الغيابات بالنسبة للدراسات التحضيرية و انه على الطلبة االلتزام بما جاء بهذا املنشور. وأضاف  

 و انه اجتمع مع اساتذة املرحلة التحضيرية و تم االتفاق على ضرورة مسك دفتر الغيابات من طرف األساتذة.  

الى  - اللجوء  الى  اضطرنا  مما  اإلعالمية  مادة  في  املختصين  املدرسين  في  نقص  بوجود  العميد  السيد  ذكر  كما   *

 االستعانة بالخبراء لتامين تدريس هذه املادة.

السو  املجالفسح  العميد  أعضاء  تل  يد  الجامعيةنقطة  بخصوص  املجلس  دخل  العودة  هذه    سير  عن  ض 
ّ
وتمخ

 :ةليات التاقترحالتدخالت امل

املحّينة      *- التدريس  أوقات  جداول  حول  والطلبة  األساتذة  بإعالم  تدريس   وتعليقهاالتسريع  قاعة  كل    بمدخل 

 . لإلعالم الطلبة

باعتبار   تأمين حصص دروس األشغال التطبيقيةية الضرورية والكافية قصد  العلمتجهيزات  من ال  املزيدتوفير      *-

  .والشعبتزايد عدد املسارات  

ص من  اغوجية التطبيقيةالتعليمية الخاصة باألنشطة البيدات  وحدلل  بالنسبة    *-
ّ
، اقترح الحاضرون بدائل تقل

ور كافة الطلبة بانتظام وتقع متابعتها  فردية ال تتطلب حضالتدريس الحضوري لهذه املادة وذلك بإسناد مشاريع  

  .لزيارة مؤسسات في االختصاص املعني  دوريا باالتفاق بين الطلبة واألستاذ املؤطر، أو تنظيم رحالت ميدانية

في ذلك  فترات    فةكا  استغالل  *- قصد    وذلك  التدريس،لبرمجة حصص    17:45  و  16:15  الفترة ما بيناليوم بما 

 . جة في مخططات التدريس لكل الشعبتأمين كافة الحصص املبرم

   خاصة املتعلقة منها بمرحلة التحضيري العلمي.  ،بداية السداس ي الثاني  التدريس فيأفواج    عدد  تعديل  *  -

دون قيامهم بعملية   وحالت البعض من زمالئهم التي واجهت صعوبات العن  معبرين ممثلو الطلبة تدخل اثر ذلكو 

تّمت حيث  و اثر النقاش تمت    ،الترسيمومنحهم التمديد في أجل    م وضعياتهموالتمسوا من املجلس تفهّ   ترسيمال

 مع خاصة املتعلقة منها بالنقل  نطاقهملطلبة الذين تعطلت ملفات تسجيلهم ألسباب خارجة عن ااملوافقة بإمهال 

   .ي قصد حسن التنظيم اإلدار   املعلن عنها عبر موقع واب الكلية  احترام اآلجال  ضرورةالتأكيد على  
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طرف    طلب  و   من  والعلمية  والثقافية  الرياضية  األنشطة  ملمارسة  األولوية  إعطاء  املجلس  من  الطلبة  ممثلو 

 . يوم األربعاءخالل برمجة الفترة املسائية لزمالئهم  

 * خاض الطلبة في عدة نقاط تتعلق ببطاقة الطالب و قاعات املراجعة و جداول األوقات و الكالب السائبة.-

 لسيد العميد بان االدارة تعمل جاهدا على تحسين خدماتها و انه اتصل باملسؤولين في بلدية تونس و اعلم ا  

و السيد معتمد املنزه حيث وقع استدعائهم الى مكتب العمادة ال يجاد حلول ناجعة تضمن سالمة االسرة التربوية  

 التلقيح لهذه الكالب.من كل املخاطر و انه وقع االتفاق معهم اثر ذلك على القيام بعمليات  

 مسائل تهم األساتذة.2

يعلم فيها و انه وقع تجاهل بعض األساتذة    بقسم الجيولوجيااعلم السيد العميد بورود شكوى من احد األساتذة  

بين األعضاء و كلف    بإعداداملعنيين   تم تداول النقطة  الجيوماتيك و  في مادة  العميد  مشروع ماجستير عن بعد 

  هبإشرافاقصاء الجتماع الحق  اي  بدعوة كل األساتذة املعنيين باالختصاص دون    الجيولوجياالسيد مدير قسم  

 . يتم فيه التحاور و النقاش حول هذا املشروع

 لتحسين ظروف التدريس    وذلك  الكليةدارج  مالسيد العميد الحاضرين بتركيز مكيفات التبريد ب  وذكر

 متفرقات.3

األكا  تجديد*  - مع  الشراكة  "اتفاقية  الرياضية  :   ديمية  للرياضة"  تّمت   أفادفوفيا  وأنه  العميد  السيد 

اتفاقية  إطار  في  بالكلية  الفضاءات  بعض  األكاديمية    الشراكة  صيانة  و   بتونس  العلوم  كلية  بين  املبرمة 

استغالل  Fovea Sportsالرياضية   في  وأن هذه    جزئي  املتمثلة  العميد  السيد  وأعلم  للكلية،  الرياضة  قاعة 

عاضدة مجهودات الكلية في القيام بعمليات  و ذلك مل2023-2022  ة الحاليةسنالفاقية تّم تجديدها ملّدة  االت

رياضية لفائدة  للقاعة الرياضية ولكافة فضاءات الكلية األخرى وكذلك اقتناء تجهيزات    املستعجلة   صيانة ال

    . الطلبة ملمارسة األنشطة الرياضية في نطاق البطولة الجامعية

                      

 رئيس المجلس                                   مقرر الجلسة                                                          
 عميد الكلية                                                             الكاتب العام                       


