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  الجمهورية التونسية

  والبحث العلمي  العاليالتعليم وزارة 

                نارنارنارنارــــممممــــتـونس التـونس التـونس التـونس ال    جــامعةجــامعةجــامعةجــامعة                   

  ف للشؤون القانونية واألرشيف والنشر/ا                                

 

  

        

                       

                          

                       

  محضـر جلسـة

  مجلس جامعـة تونس المنار

    2012012012012222ماي  16161616األربعاء  المنعقدة يوم

    

وذلك  2014- 2011لمجلس الجامعة للمدة النيابية  سابعةجامعة تونس المنار الجلسة ال انعقدت بمقر
عبد الحفيظ على الساعة التاسعة والنصف صباحا تحت إشراف األستاذ  2012ماي  16األربعاء يوم 

  .رئيس الجامعة الغربي

  
 :ادة السيدات والس حضر االجتماعوقد 

  نـائـب رئيس الجامعة      فتحي سالّوتي          ـ

  نـائبـة رئيس الجامعة      هندة الفقيهـ 
  كاتب عام الجامعة    كمال المعزاويـ 

  كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس   دــــعمي     لطفي المشيشي ـ

    كلية الطب بتونس  عميــــد              أحمد المحرزي  ـ

  كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس  عميــــد    د الطاهر جرادمحمـ 

  المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس  مديــــر      شهاب بودنـ 

  المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار  مديــــر    جميل الزينوبيـ 

  تطبيقية بتونسالمعهد العالي للعلوم البيولوجية ال  مديـــرة    جنات بن حميدةـ 

  المعهد العالي لإلعالمية  مديــــر    عزالدين زقروبةـ 

  المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس  مديـــرة    حليمة محجوبيـ 

  معهد بورقيبة للغات الحية   مديــــر       علي الغيضاوي ـ

  المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس    مديــــر    أنيس البنزرتيـ 

  المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس  مديـــرة             ايدة مقدمعـ 

  معهد باستور  مديـــر      الهاشمي الوزيرـ 

  كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس  نيابة عن عميد    نجيب بن موسىـ 

  معهد البحوث البيطرية بتونس  نيابة عن مدير    رياض المنصوريـ 
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  :ساتذة المحاضرين والسادة ممثلو األساتذة واأل  

  من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس           رضا بالشيخ  ـ 

  من كلية الطب بتونس      رؤوف دنقيرـ 

  من كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس      محمد معلّىـ 

     

  :والسادة ممثلو األساتذة المساعدين 

  م البيولوجية التطبيقية بتونسمن المعهد العالي للعلو    توفيق الجريديـ 

  من المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار    يوسف عثماني ـ
  من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس                  علي نني ـ

  

  :والسيد ممثل اإلطار الفني واإلداري 

  من كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس    مصطفى الشارني ـ

  
  : ادةلحضور هذه الجلسة السكما دعي 

  الهندسية )COMETE(رئيس مدير عام شركة كومات     راضي المدب ـ

  مدير اكاديمية البنوك المالية    عيسى سرحان ـ

  
  .كما حضر الجلسة إطار التسيير بالجامعة

  
   :دة والسادةالسيحضور الواعتذر عن 

  ونسمدير المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بت    توفيق العلويـ 

  ممثل إطار التدريس عن األساتذة واألساتذة المحاضرين           محمد الكوني الشاهدـ 

  ممثل إطار التدريس عن األساتذة واألساتذة المحاضرين      محمد الصغير عاشوريـ 

  ممثل إطار التدريس عن األساتذة المساعدين  سنياء الجزيري العربي ـ

  لوطنية للتشغيل والعمل المستقلممثل الوكالة ا            محمد ماني ـ

  
  :وتغيب عنها السادة 

  ممثل إطار التدريس عن األساتذة المساعدين           الهادي الطرابلسيـ 

   ممثل العملة    يوسف الحسناوي ـ
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راضي المدب  دانيلسامجلس ال ضيوف وخاصةبالحاضرين  افتتح رئيس الجامعة االجتماع بالترحيب

إلى  بالمجلس الهيئات االقتصادية واالجتماعية والثقافية لين عنممثك ام اقتراحهمت اللذان وعيسى سرحان
التي يمكن لهم تقديمها بحكم كفاءتهم  ةمؤكدا على اإلضاف جانب السيد محمد ماني الذي اعتذر عن الحضور

   .المهنية متمنيا لهم التوفيق في مهامهم
  

  :ط التاليةثم استعرض جدول أعمال الجلسة والمتمثل في النقا
  ـ متابعة تكوين وتقدم لجان اصالح التعليم العالي،

 ـ تكوين لجنة الجامعة لإلصالح،

  ـ تكوين لجنة دعم الجودة،

ـ مطالب تأهيل إلسناد شهادات الماجستير وإعادة تأهيل بعض االجازات بعنوان السنة الجامعية 

  .2013ـ  2012

  .ـ متفرقات

  
I ح التعليم العاليـ متابعة تكوين وتقدم لجان اصال:  

لجان على مستوى  تكوينب انطلقتالتي وإصالح المنظومة الجامعية  بعمليةرئيس الجامعة  ذكّر
اتمام لى إشار أوفي هذا الصدد  تعهد لها مهمة صياغة مشروع االصالحالوزارة والجامعة والمؤسسات 

ممثال  13عضاء يمثلون النقابة وأ 05و الوزارةعضاء يمثلون أ 05 تتكون منتركيبة اللجنة الوطنية التي 
وسيتولّى السيد محمد معلى تمثيل جامعتنا في هذه " أ"المنتخبين من صنف  االساتذة من بين اتعن الجامع

 2012ماي  4و 3يومي  التي وقع تنظيمها بطبرقة ندوة العمداء والمديرين ه تم خاللنأ لىإ مشيرا اللجنة
 كدأ السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمين أ ضافأكما  .الحاالعالن الرسمي عن بداية عملية االص

  .مشروع اصالح المنظومة الجامعية إعدادبعلى ضرورة االسراع  مجلس الجامعات جتماعإ خالل

  
 الراجعة بالنظر للجامعةحول تقدم تكوين اللجان بالمؤسسات رئيس الجامعة تساءل  وفي هذا االطار

  .في هذا الموضوعليه إتوصل ال تم ماتقديم  ئهامن رؤسا الباط
  
نه في اطار تقدم عمل لجان االصالح أالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس  ةفادت مديرأ

 عملية في خصوصراء اآل مختلف ن من االطالع علىتمكّ Plate-formeبالمعهد تم تركيز تطبيقة عمل 
  . ضعيفة كانت نسبة المشاركة نأإال  في شكل منتدى مفتوح وذلك االصالح

  
لم تعقد  على مستوى المؤسسة تم تكوين لجنة اصالحنه أن مدير المعهد العالي لإلعالمية بي

االقسام  مختلف في امكانية تنظيم اجتماعات داخلالمجلس العلمي للمعهد وفي المقابل نظر اجتماعاتها بعد 
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قتراحاته حول اصالح منظومة التعليم العالي تجتمع كل قسم تقريرا خاصا به يتضمن تصوراته وا حيث يعد

   .لمناقشتها على اثرها اللجنة
  

خالل منسق بين االقسام انتخاب تم أنّه إلى مدير المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار  شارأ
ح عملية اصال حول عنهاقديم المقترحات الصادرة أوكلت له مهمة ت لمجلس العلمي بالمعهداجتماع ل

  .المنظومة الجامعية

  
تتكون من ممثلين عن  لجنة احداث وقعنه أ مديرة المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس أفادت

التي وردت ضمن مشروع المذكرة حول  محاور االصالح دراسةل المجلس العلمي عقدت عدة اجتماعات
في انتظار دراسة المحاور  "مدإ"ظومة اجتماعات خصصت لدراسة من ةثالث منها اصالح المنظومة الجامعية

  .خرىاأل

  
بكافة أقسام المؤسسة إعداد  هجتماعا ثناءأطلب  نهأة للمهندسين بتونس يفاد مدير المدرسة الوطنأ

على  يتم 2012في موفى شهر ماي  عقدتتم دراستها خالل اجتماع سينس حول عملية االصالح تقارير
  . اعداد تقرير نهائي ضوئها
   

عضاء أه تم تكليف خمسة نّأ نائب مدير معهد البحوث البيطرية بتونس رياض المنصوري دالسيذكر 
 سبوعاألخالل  اتأليفي ان يرفعوا تقريرأمن المجلس العلمي للمعهد بدراسة ملفات االصالح ومن المنتظر 

  .القادم
  
 مؤسسته ال تشمل تضمنتها منظومة االصالح أن المحاور التي مدير معهد بورقيبة للغات الحية عتبرإ

في هذا  دعاوقد  طار قانوني ينظم العمل داخل المعهدإ غياب مشيرا إلى بهاالتكوين نظرا لخصوصية 
  . التغيراتيواكب للتسيير المالي واإلداري  ساسيأقانون  سنإلى  االطار

  
 رمحاوتعميم مؤسسة جامعية خصوصيتها وال يمكن  كّلل هنّأ على رئيس الجامعة كدأه في ردو

تبين خصوصيات المؤسسة تقارير شاملة  عدادإ مشيرا إلى ضرورةعلى مختلف المؤسسات  االصالح

  .بها الموجودة النقائصو
  

منذ شهر نوفمبر  ه تم عقد عدة اجتماعاتنأمدير المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس  بين
لتنسيق بين المدارس العليا للصحة ا في هذا االطار وقع حيثالقطاع الصحي  نقائص دراسةل المنقضي

  .2012التي من المنتظر موافاة الجامعة بها خالل موفى شهر جوان و لإلصالحتقارير  عدادإوالشروع في 
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 على مستوى االقسامعن تكوين لجان  علن نائب عميد كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونسأ

 تكان نسبة المشاركةن أالمدرسين والطلبة مالحظا م تعميمه على تعداد استبيان حول محاور االصالح إو
  .ةضعيف

  
  .د رئيس الجامعة على ضرورة تحديد موعد لموافاة مصالح الجامعة بهذه التقاريراكّ ومن جهته

  

لى إمشيرة القطاع  إلصالحأنه تم احداث لجان مديرة المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس  فادتأ
ضافت أ كما .نةاحصائيات رسمية محي لغيابنظرا  امد في هذا المجال صعوبة إعداد دراسة حول منظومة

خالل شهر  مقترحاتهم حولها وذلك منه تم التشاور مع الطلبة في خصوص عملية االصالح في انتظار تقديأ
  .2012جويلية 
  

اء قسام الرياضيات والفيزيأأن  عميد كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس أشار
الجدوى  عنصالح المنظومة الجامعية وفي المقابل تساءل إجلسات عامة للنظر في نقاط عقدت  والكيمياء

 بالمقترحات الصادرة عن المؤسسة وأخذها سلطة اإلشراف بنتائجها التزامإجراء هذه االستشارة ومدى من 
   .في خصوص عملية االصالح

   

مؤسسة بحث فقط لكنها معنية بإصالح  اباعتباره اتهخصوصي ؤسسةلمن لأمدير معهد باستور  دأكّ
منظومة البحث العلمي وسيتولى المجلس العلمي للمعهد إعداد تصورات حول عملية اإلصالح مشيرا إلى 

  .التجارب األجنبية في الغرضو بالخبراء ضرورة االستئناس
  

صالح إمسألة  ت مناقشةتم أنّه قدلى إ عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس شارأمن جهته 

 هو نظام مسقط يتطلب تنفيذه امكانيات مادية وبشرية "مدإ"أن نظام  معتبرا قسامالمنظومة الجامعية داخل األ
  .لذا وجب تطويعه حسب خصوصيات بالدنا هامة

  
مؤكدا على أن أهداف االصالح تختلف من مؤسسة إلى أخرى  ىمحمد معل السيد اعتبرمن جانبه 

  .في عملية االصالح على أهمية الحواروماد على منهجية في العمل االعت ضرورة

   
 رذكّ وفي هذا االطار اواضح اعداد تمشيإتتطلب ة االصالح ن عمليأالسيد عيسى سرحان  أفاد

االتصال الحديثة والمواقع  االستفادة من وسائل في خاصة والمتمثلةفي القطاع البنكي  المعمول بهاالمنهجية ب
تحديد وتعيين منسقين مختصين إلدارة المنتديات و ة ومنتديات الحوار وغيرها لمناقشة اآلراءاالجتماعي

الجهد  أةالتحفيز المادي لمكافو االستئناس بالتجارب االصالحية في الدول المتقدمةو آجال تقديم االقتراحات

  .الشخصي
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ألعضاء  والتفرغ للعمل بالنسبة ماديالحافز التوفير  تيمسأل إلى أنه سيقع درس شار رئيس الجامعةأ
  .االشراف وذلك بالتنسيق مع سلطة لجان االصالح

 

  .صالحهاإولوية وجب النظر في أن هناك مسائل مستعجلة  ذات أي فاد السيد علي ننّأ
  

بالنسبة لبعض عاجلة  إصالحات بالقيام باقتراح ن اللجان مطالبةأوفي رده أجاب رئيس الجامعة 

ضرورة تشريك جميع االطراف  على كدأم االمتحانات خالل السنة الجامعية المقبلة كما نظاالمسائل كتعديل 
وفي ذات . ى الخبراء على المستوى الوطني والدوليإلضافة إالمنتمية لمنظومة التعليم العالي والبحث 

للجامعة لة تغيير الطبيعة القانونية أن يطرح على سلطة االشراف مسأعضاء المجلس أالسياق اقترح على 
 حكامأللى مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية طبقا إمن مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية 

والمتعلق بضبط شروط تحويل صبغة  2008نوفمبر  21المؤرخ في  2008لسنة  3581األمر عدد 

عمومية ذات  الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي إلى مؤسسات
  .وذلك إلضفاء مزيد من المرونة بالنسبة للتصرف اإلداري والمالي صبغة علمية وتكنولوجية

  
في اصالح منظومة التعليم العالي  االداريينتشريك  كد ممثل االطار الفني واإلداري على ضرورةأ

  .االدارة لتواكب التغيرات تأهيلعادة إلى إضافة إ

   
لة التشغيلية في عملية أخذ بعين االعتبار مسضرورة األ إلى لمدبا راضيالسيد  دعامن جهته 

بالحاجيات االقتصادية واالجتماعية نظرا لمحدودية  البحث العلمي ربطوجوب مؤكدا على  االصالح
  .االنفتاح على التجارب االجنبيةلى إضافة إ المرصودة في هذا المجال االمكانيات

  
II ـ تكوين لجنة الجامعة لإلصالح:  

 عمالهاأوتنسيق  رئاسة اللجنةبوتي نائب رئيس الجامعة السيد فتحي سالّ تكليفرئيس الجامعة  اقترح
  .عضاء المجلسموافقة أ ىوهو مقترح الق

العلمي  ،باللجنة عن ثالث قطاعات وهي الطبي وشبه الطبي اثنين اقترح تعيين ممثلينكما  
   .إلنسانيةوالعلوم ا واالقتصاد والتصرف الحقوق ،والتكنولوجي
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III ـ تكوين لجنة دعم الجودة:  

بالنظر  إليها مراسلة المؤسسات الراجعةقامت بقد مصالح الجامعة ن أ نائب رئيس الجامعة أفاد

 ربعأتتلق ردا سوى من لم  هانأ إال بخصوص تحيين تركيبة لجان الجودة بمؤسسات التعليم العالي والبحث
جاء باألمر عدد لما  طبقا بكل مؤسسة جودةلللجنة حداث إضرورة  على وفي هذا االطار أكدفقط  مؤسسات

والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي  2008اوت  04المؤرخ في  2008لسنة  2716
طار برنامج دعم إفي كل مؤسسة مطالبة بتقديم مشروع  نأ كما أضاف .وقواعد سيرها والبحث العلمي

عتمادات لمساعدة لجان اتم تخصيص  نهأقصد الحصول على تمويالت خاصة و الجودة في التعليم العالي

ساس تنافسي للبرامج المقدمة وذلك عن طريق طلب أالجودة بالمؤسسات على تنفيذ برامج عملها تمنح على 
رؤساء  بأسماءموافاة مصالح الجامعة  لىإمختلف المؤسسات  دعاو .على مستوى الوزارة قدمي عروض

  .في لجنة دعم الجودة بالجامعة أعضاء مبدوره ونسيكون نالذي اللجان

IV بعض االجازات بعنوان السنة  تأهيل وإعادةمطالب تأهيل إلسناد شهادات الماجستير  ـ

  .2013ـ  2012الجامعية 

للسنة  "مدإ"نظر مجلس الجامعة في مطالب إعادة تأهيل أو تعديل بعض االجازات في إطار منظومة 
التي وردت على مصالح الجامعة من المعهد العالي لإلعالمية وكلية العلوم  2013- 2012الجامعية 

  ).1انظر الملحق عدد(للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس والمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس 
هذا وقد تم رفض بعض االجازات التي وردت خارج االجال من ذلك االجازة في العلوم السياسية 

  .لية الحقوق والعلوم السياسية بتونسبك

  
بعنوان السنة  "مدإ"عرضت نائبة رئيس الجامعة مطالب التأهيل إلسناد شهادات الماجستير نظام 

التي وردت على مصالح الجامعة  من المدرسة الوطنية للمهندسين وكلية الحقوق  2013 - 2012الجامعية 
يات والفيزياء والطبيعيات بتونس والمعهد العالي للعلوم والعلوم السياسية بتونس وكلية العلوم والرياض

خارج  إلى مصالح الجامعةبعض الملفات  ورودكما أشارت إلى  ).2انظر الملحق عدد( بتونس االنسانية

االجال من ذلك المقدمة من قبل كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس 
دعت أعضاء المجلس إلى ابداء رأيهم حول امكانية إرسال ولعلوم وتقنيات الصحة بتونس والمدرسة العليا 

  .الملفات المتأخرة إلى الوزارة
  

بدى المجلس موافقته على ارسال المطالب الواردة خارج االجال للوزارة ودعوة أوبعد المداولة 

  .خاللها الموافقة على هذه المطالب ي تمة التلس العلمياالمؤسسات لموافاة الجامعة بمحاضر جلسات المج
 بوفي هذا االطار دعا رئيس الجامعة مختلف المؤسسات إلى االلتزام مستقبال بآجال تقديم مطال

  .التأهيل
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V  متفرقاتـ:  

أشار نائب رئيس الجامعة إلى تقدم أشغال لجنتي البيولوجيا واالنقليزية بالجامعة وستقع موافاة أعضاء 

را أن الجامعة قد أحدثت لجنة حول التشغيلية تتكون من ممثل عن مذكّ. يفية في الغرضالمجلس بتقارير تأل
 كل مؤسسة ستبدأ العمل قريبا إضافة إلى لجنة تنمية الموارد الذاتية التي لم يقع تعيين أعضائها إلى حد

  . اآلن

ات العلمية تكوين لجنة منسقي المعلومب عضاء المجلسأ ت نائبة رئيس الجامعةمومن جهتها أعل
  .هذه اللجنة شغالمت لمحة حول أبجامعة تونس المنار وقدوتقنيات البحث 

 الطب تدريس اعتزام بخصوص أشار عميد كلية الطب بتونس إلى خطورة ما جاء بوسائل االعالم
   .التصريحات المشككة في كفاءة االطباء التونسيينمنددا ب بجامع الزيتونة

  
   .في إطار التعليم الزيتونيحداث كلية طب إم لمشروع عبر أعضاء المجلس عن رفضه

  

تم توزيع جدول خاص بطاقة استيعاب المؤسسات الراجعة بالنظر للجامعة بالنسبة للسنة الجامعية 
   .عضاء المجلس لإلطالع عليهأعلى  2012-2013

  
ستيعاب مراجعة طاقة االطلب في  تمثلت عضاء المجلس بعض المالحظات في هذا الخصوصأبدى أ 

نظرا  في بعض المؤسسات على غرار المعهد العالي لإلعالمية وكلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس

 توفير المناخ المالئمل بالنسبة الرتفاع عدد الطلبة مقارنة بطاقة االستيعاب وهو ما يطرح عديد الصعوبات
  .لدراسةل

  
ماي  7المؤرخة في  العامة للتعليم العاليعضاء المجلس مراسلة االدارة أعرض رئيس الجامعة على 

وجوب توفر تقريرين يتم يتمثل في  ااضافي ااجراء تنتضم تيوال تسمية االساتذة المتميزينحول  2012

نه تم ألى إمشيرا  حولها رأيهملى ابداء إودعاهم  بملف المترشح اعدادهما من قبل أستاذين للتعليم العالي
   .توفر هذا االجراءالوزارة  نظرا لعدم لى إرسلت أرفض الملفات التي 

  
موضوعية وعلمية يتم ن تقوم على معايير أتسمية االساتذة المتميزين يجب  نأ مدير معهد باستورفاد أ

  . تحديدها بصورة مسبقة من ذلك البحوث والمنشورات العلمية للمترشح

  
بهذه مدى تطبيق ما جاء  نع عميد كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس تساءل

السيد محمد  وهو ما أكده .بها لإلجراءات الواردةالملفات وفقا  في النظرعادة إلى صعوبة إمشيرا المراسلة 
   .الذي اقترح امكانية تطبيق اإلجراءات الواردة بالمراسلة المذكورة بالنسبة للملفات القادمةمعلى 



x





نوع الشهادةالمؤسسةع/ر
 domaine  مجال التكوين

de formation
Mention   المادةParcours    المسلك

رأي مجلس 

الجامعة
مالحظات

ماجستير بحث1
sciences et 

technologies

Mathématiques et 

modélisation

Modélisation Mathématique et calcul 

scientifique
بالموافقة

Création d'un nouveau parcours M2 en co-

habilitation avec l'ENIT, Ce même dossier a 

été déposé par l'ENIT

ماجستير بحث2
sciences et 

technologies
Mathématiques  

Analyse stochastique et application à la 

finesse(ASAF)
بالموافقة

Création d'un nouveau parcours M2 dans le 

mater LMD déjà existant

ماجستير بحث3
sciences et 

technologies
Mathématiques  analyse harmonique et applications(AHA)بالموافقة

Création d'un nouveau parcours M2 dans le 

mater LMD déjà existant

ماجستير بحث4
sciences et 

technologies
Mathématiques  Topologie, algèbre et géométrie(TAG)بالموافقة

Création d'un nouveau parcours M2 dans le 

mater LMD déjà existant

ماجستير بحث5
sciences et 

technologies
Mathématiques  EDP et applications(EDPA)بالموافقة

Création d'un nouveau parcours M2 dans le 

mater LMD déjà existant

ماجستير بحث6
sciences et 

technologies
sciences du vivant

environnement et développement 

durable(EDD)
بالموافقة

Création d'un nouveau parcours M2 dans le 

mater LMD déjà existant

7
ماجستير مهني 

(تحوير)

Biologie et 

biotechnologie 

appliquée

Hygiène et sécurité 

agroalimentaire, sanitaire 

et environnementale

Hygiène et sécurité appliquéesبالموافقة

Modification apportée à un master LMD 

existant suite aux recommandations de la 

direction générale de la rénovation 

universitaire(courrier n°23728 du 18/11/2011)

جدول تأليفي لمطالب التأهيل السناد شهادات الماجستير نظام امد لجامعة تونس المنار بعنوان السنة الجامعية 2012/2013

مجلس الجامعة بتاريخ 16 ماي 2012

كلية العلوم للرياضيات 

والفيزياء والطبيعيات 

بتونس

رئيس جامعة تونس المنار

عبد الحفيظ الغربي



نوع الشهادةالمؤسسةع/ر
 domaine  مجال التكوين

de formation
Mention   المادةParcours    المسلك

رأي مجلس 

الجامعة
مالحظات

ماجستير بحث1

sciences et 

techniques de 

l'ingénieur

Génie ElectriqueAutomatique et Traitement du signalبالموافقةCréation d'un nouveau parcours M2

 Création d'un nouveau parcours M2بالموافقةTélécommunicationsTélécommunicationsSystèmes de communicationsماجستير بحث2

ماجستير بحث3
sciences et 

technologies
Eau et Environnement

Modélisation en hydraulique et 

environnement
Création d'un nouveau parcours M2بالموافقة

ماجستير بحث4
sciences et 

technologies
EEASystèmes électriques de puissanceبالموافقةCréation d'un nouveau parcours M2 

ماجستير بحث5
sciences et 

techniques 
informatiqueSystèmes, réseaux et services(SRS)بالموافقةCréation d'un nouveau parcours M2

-بالموافقةdroit comparédroit comparédroit privéماجستير بحث6

-بالموافقةdroit économiquedroit économiquedroit privéماجستير بحث7

ماجستير بحث8

sciences politiques 

et relations 

internationales

sciences politiquessciences politiquesبالموافقة-

-بالموافقةrèglement des litigesrèglement des litigesdroit privéماجستير بحث9

ماجستير بحث10
droit et sciences 

politiques
droit public

droit l'environement, de l'urbanisme et des 

collectivités locales
-بالموافقة

-بالموافقةsciences criminellessciences criminellesdroit privéماجستير بحث11

مجلس الجامعة بتاريخ 16 ماي 2012

رئيس جامعة تونس المنار

عبد الحفيظ الغربي

المدرسة الوطنية 

للمهندسين

جدول تأليفي لمطالب التأهيل السناد شهادات الماجستير نظام امد لجامعة تونس المنار بعنوان السنة الجامعية 2012/2013

كلية الحقوق والعلوم 

السياسية بتونس



1
ماجستير مهني 

(تعديل)

traduction, langues 

et cours de spécialité

traduction appliquée au 

droit et aux sciences

traduction appliquée au droit et aux 

sciences
-بالموافقة

Arts, lettres, languesماجستير مهني2
LEA, langues étrangères, 

affaires et commerce

négiciateur trilingue en commerce 

international
-بالموافقة

رئيس جامعة تونس المنار

عبد الحفيظ الغربي

المعهد العالي للعلوم 

االنسانية

جدول تأليفي لمطالب التأهيل السناد شهادات الماجستير نظام امد لجامعة تونس المنار بعنوان السنة الجامعية 2012/2013
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