
 

 

 مستخرج من محضر جلسة المجلس العلمي

 0602أكتوبر  60المنعقد بتاريخ 

عّبر أعضاء المجلس العلمي بالمعهد العالي لّلغات بتونس عن استيائهم الشديد إلقدام أحد  -
ممثلي الطلبة بالمعهد على نشر تسجيل سمعي بصري يتضّمن مزاعم في حاجة إلى 

 .التصويب

العتذار الرسمي ونشره على الموقع مع با العلمي ممثلي الطلبةطالب أعضاء المجلس  -
شيء من  اكرّدة فعل عنيفة وكان فيهكان الفيديو وأّن استنتاج دون برهان  ه كانتبيين أنّ ال

 .نظرا لحساسية األمر ممثل الطلبة  التسّرع من طرف

 طلبةي للتونسالم امطالبة ممثلي الطلبة ببيان رسمي توضيحي واعتذار باسم االتحاد الع -  

 0602/0600العودة الجامعّية  -
لكن مع  0602سبتمبر  21ذّكرت السيدة المديرة أّن العودة الجامعّية حّددت ليوم 

أكتوبر الذي أّدى إلى تأخير في البرامج والتكوين لذا  60األسف تّم رجوع الطلبة بتاريخ 
البيداغوجية للسنة الجامعية  تجدون نسخة من الروزنامة)أّكدت على ضرورة تحسيس الطلبة 

   .أهمّية االنضباط واحترام النظام الداخلي للمعهدب (0602/0600
بإضافة بعض النقاط من قبل السيدة مديرة الدراسات النظام الداخلي للمعهد  تحيين -

 .ونشره على موقع المعهد  لإلّطالع عليهوالتربصات 
التسجيل بالنوادي ابتداء من األسبوع تكثيف األنشطة الثقافية والرياضية وانطالق  -

 .القادم 



   For educationحّث األساتذة واالطارات على استعمال البريد االلكتروني الرسمي -
Work Space 

للماجستير العربية للناطقين إعالمية  ةتخصيص قاع: قاعات مجّهزة  60تّم إحداث  -
 األمريكية لألساتذة والطلبةمن قبل السفارة Open Space  02بغيرها وتهيئة القاعة 

مع العلم أّنه تّمت  Tableau interactifلوحة ذكّية ب 21و 20تهيئة القاعة عدد   -
 .والمستعملين دورة تكوينية لألساتذةبرمجة  

فضل أل وترشحهم على الصعيد الوطني Start Upنجاح طلب بالمعهد بمسابقة  -
 .جائزة

 0602أكتوبر 20يوم ذ بوشوشة بوجمعة ذكرى األربعينية لألستا االعالن عن تنظيم -
  ساتذةوالدعوى مفتوحة لجميع اال

  : ات التالية كذكرى لألساتذةقاعالح تخصيص ااقتر  -
 مدرج حسين الواد -Iالمدرج 

 قاعة بوشوشة بوجمعة: قاعة السينما 

    Lyn Hannechiباسم السيدة  52اقترح قسم االنقليزية تخصيص قاعة  -
تدريس الّلغة التركية والفارسية للطلبة لالسّيد طارق بوعتور  تم الموافقة على مطلب -

 .واألساتذة واألعوان اإلداريين
أن آخر انتداب مع العلم باالنتدابات العربية قسم طالب السيد طارق بوعتور بتدعيم  -

ساتذة غادروا المعهد وحصيلة المدرسين بالقسم ألأّن العديد من ا و 0620كان بتاريخ 
 طالب  266على مجموع  22

 الخاص بالمعهد العالي لّلغات بتونس   Projet 4Cوقع التمديد بمشروع  -
 


