
 2022 هوفمبر 09ثاريخ الجلسة  2022/2023الجامعية  لسنةا 02 :الجلسة  عـــذد

 

1 

 

 

 
 
    
    

 : الحاضرون
 

 الففت واللقب الاظم الففت واللقب الاظم

   الهلُت، سئِغ املجلغ عمُذ الذًً العمذووي هىس 

 س الخذَسغ ؿ"ب"ممثل إلطا عمى حىدة الخبثاوي مقّشس ، العام الهاجب عاًذة اإلايؽىى 

 ممثل إلطاس الخذَسغ ؿ"ب" عمى بذٌعت الفغير ىلىحُاُبقعم ال ةمذًش  اإلافمىدي ألفت

 ممثل إلطاس الخذَسغ ؿ"ب" عمى ألاظعذ بً خمىدة قعم النُمُاء مذًش مشابط الهادي

الُاثقعم ال مذًش ظلُم عمشي   ممثل إلطاس الخذَسغ ؿ"ب" عمى علي  بً خعين دمحم ٍش

اءلقعم ا مذًش   ط.م .عً أظاجزة ث. ر ممثل إًمان العماوي  فيًز

ت ممثل عبير هشابي حُاى قعم الجُىل مذًش ولُذ الىظالحي  الطلبت عً مشخلت ؤلاحاصة واإلاشخلت  الخدميًر

ً اإلاهىذظين خلتالطلبت عً مش  تممثل دمحم امين  اإلاُالدي عالمُتقعم ؤلا  مذًش ؼالش الفُذ  جهٍى

 احعخير والذلخىساهاإلا اخلالطلبت عً مش  ممثل هماى القذسي  "أإلطاس الخذَسغ ؿ" ممثل عمى زابذ ملُهي هجاح

ؾ ت ممثل آًت خعني "أممثل إلطاس الخذَسغ ؿ" عمى عادى مقَش  الطلبت عً مشخلت ؤلاحاصة واإلاشخلت  الخدميًر

   ممثل إلطاس الخذَسغ ؿ"أ" عمى فىصي العذًشي 

   "أ"ممثل إلطاس الخذَسغ ؿ عمى هادًت بً خمادي

 

 نو عذرر امل

 الففت واللقب الاظم الففت واللقب الاظم

 هائب العمُذ ومذًش الذساظاث جىفُق الغشاًشي 
أمُىت اإلابروك 

 العاـمي
 "أممثل إلطاس الخذَسغ ؿ" عمى

ض عبذ مذًش التربفاث ألاظعذ العلىي   ممثل إلطاس الخذَسغ ؿ"ب" عمى العبُعي العٍض
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ً  والىفف على العاعت الثاهُت الجلعتاهطلقذ   خُث قذم العُذ العمُذبعذ الضواى بالترخُب بالحالٍش

  مشلض الخىاسصميواإلاىقع بين الهلُت  جفا االرلش ب و ظابقا بعطت خىى الاؼغاى التي اهطلقذ بمشلض الخىاسصمي

الُاثتهُئه عذة مهاجب  و الزي ًخممً عهاظو  ظخخفق ألظاجزة قعم الٍش ها جدذ يعلى معخدق ِخم جىَص

 ًىق.لما ها الخقا و أهمها ألاقذمُت في ملُت العلىمطخعب معاًير ظِخم لب و اداسة القعم إؼشاف العمادة

ت للهلُتجىلع  مضدوج اظخعماى راث تهُئت قاعت أًما علي الاجفا  حعخغل  و جدذ جفشف الاداسة اإلاشلٍض

غللخ خلي الهلُت  مقابل ج عشلُا مع الحجض اإلاعبق، و رلو لمدالشاثو ل اإلااحعخير، في معخىي  أظاظا، ذَس

 (data center)و إعذادها لمشلض معطُاث  اظخغاللهاقفذ   الخىاسصمي مشلضلفائذة  قاعت علي 

اسة التي اداها سفقت العُذ س زم عشج العُذ الع  حامعت سووان هشمىذي ئِغ الجامعت الى مُذ على الٍض

)  (Rouen- Normandie  في إطاس بشهامجErasmus +       اسة بين الجامعخين وأفاد ان بأهه جىقف خالى هزه الٍض

 الجامعُت.الحُاة على الخجاسب الجذ مخقذمت للجامعت اإلاعخمُفت خاـت في مجالي العىاًت بالبِئت و 

ً و    ألامادًميرلش بالخفىؿ ؤلاخاطت التي جىليها هزه الجامعت للطلبت روي ؤلاعاقت قفذ جمنُنهم مً الخهٍى

دت مً الطلبت الءإً  هزه الخجشبت و هقل  لشوسة ىالجُذ و حعهُل إدماحهم في ظى  الؽغل. وألذ عل  هزه الؽٍش

ُت الخخُاحاتهمت الالصمت و الاظخجابت العىاً في ملُدىا  الخفـى

 

 إنشاء مكتبة رقمية بكلية العلوم بتونس.1

حيث تم التعريف العلمي أمام أعضاء المجلس  بةتمن طرف مديرة المك تم عرض مشروع إنشاء المكتبة الرلمية

 :المكونة له نذكر منها بالمشروع والتطرق إلى العديد من النماط

 باحداث مكتبة رلميةوجيا واالتصاالت في العصر الحديث التطورات في مجال التكنولاالرتماء بالجودة ومواكبة /  1 
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Création de la médiathèque/ Numérisation des ressources documentaires RFID, Prêt numérique 

رلمية المكتبة ال نشاءإلى رصيد مرلمن وتحديد الخطوات بدلة إل    الرصيد الوثائمي  تحويل الحرص على / 2

Digital Libraries  )في حدود ما يسمح به المانون( 

مدى أهميته للمؤسسة وللمكتبة بشكل التأكيد على و RFID  يجهاز الحماية الالسلكب الكتب تزويد على  /  الحرص3

 خاص

وذلن عن  العلمية بحاثاأل لحفاض علىا لصد حماية الملكية الفكرية واألدبيةب للتعريفالميام بحمالت تحسيسية / 4

 بحث. الو عاليالتعليم المولع واب رسمي وعن طريك إدارة عمومية تابعة لمؤسسة  على اثحباأل نشرك يطر

فتراضي لتنزيل الموارد العلمية االفضاء بال للتعريففي مولع واب الكلية  مكتبةللصفحة  / العمل على تخصيص4

 .الرلمية

المكتبة الرلمية  مشروع زمل على إنجاخلك مصلحة تمنية تعلاألكفاء  األعوانو اتالمكتبالمختصين في  انخراط/ 5

  ....البحثواألدوار لتحسين الخدمات المكتبية مثل االعارة  بتمسيمالنموذجية 

وتكوين العاملين وتهيئتها حسب المواصفات الدولية بحفظ الرصيد الوثائمي الخاصة  خازنالم حسينتالعمل على / 6

 األجنبيةجامعات ال مثللمكتبات الرلمية على المستوى العالمي، لالتجارب الناجحة حتى نلتحك ب على ذلن. بالمكتبة

   .الجودة من عالمستوى  ذاتمكتبات رلمية  انشاءنجحوا في  الذين

بالمساندة من طرف العمادة والمجهودات المبذولة من طرف األطر المختصة إلنجاح مشروع المكتبة  كما أشادت

 اخل المكتبة. الرلمية وتحسين الخدمات ومردودية العمل د

في حول كيفية رلمنة الوثائك العلمية وخاصة كيفية اتاحتها للمستفيد. و من لبل الحاضرين  وتم التفاعل مع الموضوع

انتداب الطلبة الباحثين عن طريك التعالد وتكليفهم ببعض األعمال المكتبية يتمثل في  هذا الغرض تم تمديم ممترح

الرصيد الرلمي على صفحة الواب  نشرجة الكتب على لاعدة البيانات بيروني، خاصة منها الرلمنة، الفهرسة، معال

 الخاصة بالمكتبة .... 

بتخصيص جزء من ولتهم  المجلس بالساهمة في تركيز هذا المشروع و ذلن أعضاءفمد تطوع بعض إضافة إلى هذا 

 . التنسيك مع إدارة المكتبة لصد تحديدهحسب جدول عمل يتم 

 بةمسائل تهم الطل.2

امخداهاث العذاس ي ألاوى خُث بين ممثلي  جدذًذ فترة معألت أعماء املجلغ مع ممثلي الطلبت خىى  جذاوى 

العُذ العمُذ  بين وقذالعطلت قبل الؽشوع في اإلاشاحعت لالمخداهاث  الىخ مً خقهم الاظتراخته بأهالطلبت 

 على ممثلي باإلاقابل ألذغير اهه لعطلت. وأهه ًجب جمنين الطلبت مً  فترة مشاحعت خاسج ا  أهه مع هزا الشأي

خ اهطال  دسوط  لتزاممشوسة اب الطلبت عليهم الالخدا  بالذسوط  واههالعذاس ي الثاوي  الطلبت  باخترام جاٍس

 .فىس اهتهاء الامخداهاث
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ع بإعالم ألاظاجزة والطلبت خىى   -  وحعلُقها 2023/ 2022القائماث النهائُت للمسجلين بعىىان ظىتالدعَش

غب  .لإلعالم الطلبت مذخل مل قاعت جذَس

الخألُذ على  مع هطاقهملطلبت الزًً حعطلذ ملفاث حسجُلهم ألظباب خاسحت عً ا على حسجُلجّمذ اإلاىافقت 

  .خعً الخىظُم ؤلاداسي مشوسة ل اخترام آلاحاى لشوسة

 مسائل تهم ألاساثرة.3

طلب  مطالب الىقل التيبخفىؿ  ث مجلغ القعماقشاس على املجلغ  الجُىلىحُاقعم عشك العُذ مذًش  -

لم جدظى بالقبىى مً طشف مجلغ أن هزه اإلاطالب  أعلم اإلاذًش . والىظش فيها للمشة الثاهُت إعادة لمياملجلغ الع

 القعم 

 MICROCALORIMETREالهاللي لشئاظت وخذة الخذماث اإلاؽترلت   زم جم عشك ملف اقتراح ألاظخارة دلُلت -

 .بالقبىى مً طشف أعماء املجلغ  اإلاقترح خض ي . واػعىلا عً ألاظخار إظماعُل خخ

   

                    

 رئيس المجلس                                  مقرر الجلسة                                                       
 عميد الكلية                                                            الكاتب العام                     


