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األستاذ محجوب العوني
رئيس جامعة المنستير

نش��رية    م��ن  الس��ادس  الع��دد  إص��دار  يتزام��ن 
»التواصــل« م��ع حدث��ن هام��ن يف جامع��ة املنس��تري 
وال��ي   2017-2016 الس��نة اجلامعي��ة  اختت��ام  وهم��ا 
حرصن��ا على توفري كل الظروف لنجاحها بالتعاون 
جبامع��ة  اجلامعي��ة  األس��رة  مكون��ات  مجي��ع  ب��ن 
املنس��تري واملؤسس��ات الراجع��ة هل��ا بالنظ��ر وكذل��ك 
نهاي��ة امل��دة النيابي��ة لرئاس��ة اجلامع��ة 2017-2014 
ويتضم��ن ه��ذا الع��دد حوصل��ة اله��م م��ا مت إجن��ازه 

خ��ال ه��ذه الف��رة.

وم��ع انته��اء الس��نة اجلامعي��ة احلالي��ة انطلقن��ا يف 
اإلعداد للسنة اجلامعية القادمة وذلك على املستوى 
اللوجس��ي والبش��ري واألكادمي��ي، حي��ث ستش��هد 
ه��ذه الصائف��ة تدش��ن املق��ر اجلدي��د للمعه��د العال��ي 
للعل��وم التطبيقي��ة والتكنولوجي��ا باملهدي��ة واملعه��د 
العال��ي للدراس��ات التطبيقي��ة يف اإلنس��انيات باملهدية 
النس��يج  وتكنولوجي��ا  عل��وم  يف  البح��ث  ومرك��ز 
باملنس��تري واملكتب��ة اجلامعي��ة بكلي��ة ط��ب االس��نان 
باملنستري. كما ستشهد السنة اجلامعية 2018-2017 
نهاي��ة اش��غال بن��اء املعه��د العال��ي لإلعامي��ة باملهدية 
وال��ذي نعم��ل مع كل االطراف املتداخلة يف املش��روع 

عل��ى تدش��ينه يف اق��رب اآلج��ال.

وتنك��ب مص��احل اجلامع��ة واملؤسس��ات الراجع��ة هل��ا 
بالنظ��ر عل��ى اإلع��داد ألي��ام التوجي��ه اجلامع��ي وال��ي 
س��تنظم ،ككل س��نة، يف مدين��ي املهدي��ة واملنس��تري

 خ��ال منتص��ف ش��هر جويلي��ة لفائ��دة الناجح��ن 
اجل��دد يف الباكالوري��ا لتعريفه��م مبختل��ف مس��الك 
املتاح��ة  اجلامعي��ة  والش��عب  اجلامع��ي  التكوي��ن 
وكيفي��ة تعم��ري بطاق��ة التوجي��ه ومس��اعدتهم يف 
عملية اختيار مدروس��ة وواقعية لش��عبهم اجلامعية 
وفقا إلمكانياتهم من ناحية ولطموحاتهم من ناحية 

اخ��رى.

متض��ي جامع��ة املنس��تري قدم��ا يف تنفي��ذ براجمه��ا 
والتع��اون  العلم��ي  بالبح��ث  اخلاص��ة  ومش��اريعها 
الدولي والتفتح على احمليط واإلدماج املهين واجلودة 
وال��ي عرف��ت خ��ال الس��نة احلالي��ة تط��ورا ملحوظ��ا 
س��اهم يف تعزي��ز مكان��ة اجلامع��ة وفت��ح أمامه��ا أف��اق 
تع��اون وش��راكة جدي��دة داخ��ل تون��س وخارجه��ا. 
كم��ا تعم��ل اجلامع��ة عل��ى حتس��ن وتطوي��ر كف��اءة 
إطارها البشري من خال الدورات التكوين والتأطري 
الدورية الي ينتفع بها كل األعوان باختاف رتبهم. 

إن ص��دور ه��ذا العدد اجلديد من نش��رية »التواصل« 
ليعزز رؤيتنا للسياسة التواصلية للجامعة يف رصد 
األح��داث اجلامعي��ة ومواكب��ة األنش��طة الطالبي��ة 
إش��عاعها  املؤسس��ات مم��ا يس��اهم يف مزي��د  يف كل 
ومرئيته��ا، ونأم��ل أن تتع��زز األع��داد القادم��ة م��ن هذا 
اإلص��دار بإس��هاماتكم ومش��اركاتكم القيم��ة أس��اتذة 

وطلب��ة واع��وان يف إث��راء أركان ه��ذا اإلص��دار.

وإىل عدد قريب قادم.

االفتتاحـية
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 < حوصلة ألهم ما تم إنجازه خالل الفترة النيابية  2017-2014
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 <  مشروع القطب الجامعي بين جامعتي المنستير وسوسة: رؤية نحو المستقبل

بب��ادرة م��ن جامع��ي املنستري وسوس��ة انتظم��ت ي��وم اخلمي��س 15 ديس��مرب2016 مبدين��ة املنس��تري جلس��ة عم��ل ح��ول 
دراس��ة س��بل إحداث قطب جامعي بن اجلامعتن. وترأس اجللس��ة كل من االس��تاذ حمجوب العوني رئيس جامعة 
املنس��تري واالس��تاذ فيصل املنصوري رئيس جامعة سوس��ة وحضرها عمداء ومديري وممثلن عن إطار التدريس من 
الصنف »أ« األعضاء مبجلسي اجلامعتن ومن الصنف »ب« باملؤسسات اجلامعية الراجعة بالنظر كذلك للجامعتن. 
وب��ّن االس��تاذين حمج��وب العون��ي وفيص��ل املنص��وري يف مداخلتهم��ا يف إفتت��اح اجللس��ة أن املب��ادرة تتن��ّزل يف س��ياق 
التوجه��ات العاملي��ة بإح��داث اقط��اب جامعي��ة ك��ربى يف أكثر من بلد حول العامل والتحدي��ات الي تواجهها اجلامعات 
التونس��ية ج��ّراء سياس��ة االنفت��اح املتبع��ة عل��ى الصعي��د الوط��ين والي س��يرتب عنها تنام��ي املنافس��ة يف القطاع حمليا 
ودولي��ا وع��ّددا مزاي��ا وأف��اق إح��داث قط��ب جامع��ي جيم��ع اجلامعت��ن حي��ث أّك��دا أن��ه سيس��اهم يف الرق��ي مبردودي��ة 
اجلامعات املكونة له، كما سيس��اهم يف التوظيف احملكم للموارد املتاحة واالس��تغال األمثل للقواس��م املش��ركة بن 
 économies d’Eshelle( اجلامعت��ن باإلضاف��ة إىل متك��ن اجلامعت��ن ووزارة اإلش��راف م��ن حتقي��ق وف��ورات حج��م
Des( واالرتقاء بتصنيف اجلامعتن على املس��توى الدولي. وأبرز األس��تاذين ان جامعي املنس��تري وسوس��ة س��تعمان 

م��ن خ��ال ه��ذا املش��روع إىل حتقي��ق مجلة من األه��داف ومن أهّمها:

أصداء الجامعة
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* وضع تصور موحد ومشرك للصيغ التنظيمية اخلاصة بالبيداغوجيا والبحث.

* إح��داث منظوم��ة تكوي��ن مش��ركة م��ن ش��أنها إعطاء الفرص��ة للطلبة حلراك فعلي بن مؤسس��ات اجلامعتن.

* تكري��س ح��راك )Mobilité( وت��داول  )Alternance( م��ن دون تراخي��ص وباعتم��اد اتفاقي��ات مش��ركة خت��ول إلط��ار 
التدري��س القي��ام بواجباته بن مؤسس��ات اجلامعتن،

* إجي��اد الصي��غ املثل��ى لش��راكة فعلي��ة ومتين��ة ب��ن هي��اكل البح��ث قص��د اس��تغال مش��رك لفض��اءات البح��ث 
باجلامعت��ن،

* بعث مشاريع كربى مشركة مثل منظومة معلوماتية موحدة، مكتبة رقمية، مراكز تطبيقية تكنولوجية..

* الرشح بصفة مشركة يف طلبات العروض املندرجة يف إطار املشاريع الدولية،

* إجن��از خط��ة عم��ل موح��دة العتم��اد منظوم��ة حوكم��ة مش��ركة تك��رس االس��تغال املش��رك للم��وارد املتاح��ة 
وتكوي��ن مش��رك للطواق��م اإلداري��ة.  

وختلل��ت اجللس��ة ث��اث ورش��ات عم��ل حي��ث اش��تغلت الورش��ة األوىل عل��ى التكوي��ن يف اجمل��ال الط��ي وش��به الط��ي 

واجمل��االت الفاحي��ة والبيولوجي��ة واش��تغلت الورش��ة الثاني��ة عل��ى التكوي��ن يف جم��ال العلوم اإلنس��انية واالجتماعية 

يف حن اش��تغلت الورش��ة الثالثة على التكوين يف العلوم واهلندس��ة والتكنولوجيا. واختتمت اجللس��ة بتقديم وتقييم 

تقاري��ر الورش��ات والتوصي��ات املنبثق��ة عنها.

كلمتي األستاذ  محجوب العوني و األستاذ  فيصل 
المنصوري في إفتتاح الجلسة

أصداء الجامعة
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ورشة  التكوين في المجال الطبي وشبه الطبي 
والمجاالت الفالحية والبيولوجية

صورة جماعية لممثلي الجامعتين في إختتام أعمال 
الجلسة

ورشة  التكوين في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

أصداء الجامعة
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 < التعاون الدولي: حصيلة إيجابية وسعي للمزيد

ما فتئت جامعة املنستري تعمل على تعزيز عاقات التعاون مع نظرياتها يف كافة أحناء العامل من جامعات ومؤسسات 
جامعي��ة ومراك��ز حب��ث وال��ي تطورت وتنوعت يف الس��نوات االخرية وهو م��ا يتجلى يف حصيلة اإلتفاقيات املربمة يف 

هذا السياق واملبينة كالتالي:

كم��ا اخنرط��ت جامع��ة املنس��تري م��ا بن س��ني 2012 و2017 يف عدد من املش��اريع املمولة من ط��رف االحتاد االوروبي 
مما ساهم يف تنقل عدد هام من منتسي اجلامعة من طلبة وأساتذة وإطار إداري إىل اجلامعات األوروبية الشريكة 

يف مشاريع التنقل واملبينة يف ما يلي:

ERASMUS MUNDUS مشاريع إيراسموس مندوس 

ERASMUS + KA1  +مشاريع إيراسموس >

أصداء الجامعة



 8

وجت��در اإلش��ارة أن��ه ويف إط��ار مش��اريع إيرامس��وس+، أبرم��ت جامع��ة املنس��تري اتفاقي��ات تع��اون م��ع ش��ركاء ج��دد م��ن 

تركي��ا واليون��ان وتش��يكيا كم��ا أبرم��ت إتفاقي��ات تع��اون م��ع جامعات جدي��دة مث��ل بادرب��ورن Paderborn بأملانيا 

وأرتوا Artois بفرنسا.

ERASMUS + KA2  +مشاريع إيراسموس > 

أصداء الجامعة
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وعرفت ش��بكة عاقات جامعة املنس��تري تنوعا وتطورا بفضل ش��ركاءها يف كل من مشال إفريقيا واوروبا والش��رق 
األوس��ط وإفريقيا جنوب الصحراء. وتتوزع ش��بكة عاقات اجلامعة يف املناطق س��الفة الذكر كما يلي:

 Tempus  تنبوس > 

أصداء الجامعة
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 < التعاون التونسي - اإليراني

ش��ارك االس��تاذ حمج��وب العون��ي رئي��س جامع��ة املنس��تري يف الوف��د ال��ذي راف��ق الس��يد نورالدي��ن الس��املي رئي��س دي��وان 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي يف الزيارة الرمسية إليران  يومي 29 و30 أفريل 2017. وختللت الزيارة لقاءات 
رفيع��ة املس��توى م��ع مس��ؤولن إيراني��ن وزي��ارات لع��دد م��ن اجلامع��ات و مراكز البح��ث. ويف ختام الزي��ارة مت اإلتفاق 

ب��ن الوفد التونس��ي واجلان��ب اإليراني على ما يلي:
* الرفيع يف عدد املنح من اجلانبن، 

* تبادل األساتذة والباحثن والطلبة وخاصة طلبة الدكتوراه،
* تنظيم دورات تكوينية مشركة،

* التسريع يف تفعيل االتفاقيات السابقة،
* التعاون يف اجملاالت العلمية والتقنية ذات األولوية من الطرفن كاهلندسة والزراعة والتكنولوجيا والطب..

مشاركة األستاذ محجوب العوني مع وفد وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي في اللفاءات الثنائية مع 

الجانب اإليراني 

أصداء الجامعة
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أصداء الجامعة

ERASMUS MUNDUS Alyssa الملتقى السادس والختامي لمشروع إيراسموس مندوس عليسة > 

إحتضن��ت جامع��ة املنس��تري اي��ام 24 و25 و26 أفري��ل 2017 امللتق��ى الس��ادس واخلتام��ي ملش��روع إيرامس��وس من��دوس 
عليس��ة حبض��ور أربع��ن مش��اركا م��ن رؤس��اء وممثل��ي جامع��ات م��ن تون��س وأوروب��ا ويذك��ر ان هذا املش��روع خّصص 
للمؤسسات اجلامعية التونسية وأربع معاهد عليا للدراسات التكنولوجية ومّكن هذا املشروع من تنقل 112 ممنوح من 
طلبة واساتذة وإطار إداري  حنو جامعات اوروبية. وإتفق املشاركون يف امللتقى اخلتامي على أفكار مشاريع جديدة 

س��يعمل املش��اركون عل��ى مزي��د بلورته��ا وإقراحها عل��ى اإلحتاد االوروبي لتمويلها يف إطار مش��اريع إيرامسوس+ 
.ERASMUS MUNDUS + KA2

االستاذ محجوب العوني رئيس جامعة المنستير واالستاذ  فتحي 
الوسالتي رئيس جامعة تونس المنار يفتتحان اعمال الملتقى 

مداخلة األستاذ محجوب العوني في اليوم الثاني 
للملتقى
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مداخلة األستاذ الهادي بالحاج صالح في اليوم الثاني 
للملتقى

صورة جماعية للمشاركين في الملتقى

أصداء الجامعة

مداخلة األستاذ فتحي الوسالتي رئيس جامعة تونس المنار 
في اليوم الثاني للملتقى
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<  مكتب نقل التكنولوجيا  بجامعة المنستير
يعم��ل مكت��ب نق��ل التكنولوجي��ا جبامع��ة املنس��تري م��ن خ��ال االجتماع��ات الدورية للجن��ة املكتب عل��ى حتين خارطة 
الكف��اءات باجلامع��ة وذل��ك بتغي��ري ج��ذاذة اخل��رباء الباحث��ن وج��ذاذة هي��اكل احب��ث وتعميمه��ا عل��ى املعني��ن باألم��ر 
لتعمريه��ا وإرجاعه��ا للمكت��ب، ويف ه��ذا الس��ياق ق��ام املش��رفون عل��ى املكت��ب بزي��ارات حتسيس��ية للمؤسس��ات اجلامعي��ة 
الراجع��ة بالنظ��ر جلامع��ة املنس��تري واالتص��ال ب����������52 هي��كل حب��ث وم��ا يف��وق 500 أس��تاذ باح��ث ع��رب عناوي��ن الربي��د 
اإللكرون��ي املتوف��رة باجلامع��ة قص��د إعامه��م أو م��ن يهمه��م االم��ر بض��رورة تعم��ري اجل��ذاذات س��الفة الذكر، كما 
يعك��ف مكت��ب نق��ل التكنولوجي��ا عل��ى وض��ع اللمس��ات االخ��رية عل��ى إص��دار دلي��ل اخل��رباء الباحث��ن وهي��اكل البح��ث 

باجلامع��ة يف صيغت��ه اجلدي��دة. 
ويف إط��ار أنش��طته نّظ��م املكت��ب ي��وم 18 أفري��ل 2017 ورش��ة عم��ل ح��ول التش��ريع املتعل��ق بالتفت��ح عل��ى احملي��ط 
وخصوص��ا االم��ر ع��دد 1182 لس��نة 2001 وامل��ؤرخ يف 22 م��اي 2001، كم��ا نّظ��م ي��وم 07 م��ارس 2017 باملعه��د العال��ي 
للبيوتكنولوجيا دورة تكوينية حول نقل التكنولوجيا باإلضافة إىل مش��اركته يف يوم الباحثن الش��بان الذي نّظمته 

مجعي��ة تون��س الرقمي��ة ي��وم 15 أفريل 2017.

<  لجنة الجودة بجامعة المنستير
س��عيا م��ن جامع��ة املنس��تري إىل تفعي��ل الربنام��ج الوط��ين الطم��وح لضمان اجل��ودة ودعمها وترس��يخ نظامه��ا وثقافتها، 
م��ن خ��ال اإلخن��راط يف مش��روع حتدي��ث التعلي��م العال��ي لدع��م التش��غيلية، أطلقت جلن��ة اجلودة باجلامعة مش��روع 
ضم��ان اجل��ودة واالعتم��اد وال��ذي يه��دف إىل تكوي��ن فري��ق يت��وىل بن��اء نظ��ام فع��ال لضم��ان اجل��ودة ونش��ر ثقافتها بن 
خمتلف الفاعلن يف اجلامعة من مدرس��ن وكوادر مس��اندة وإدارين وطلبة ومجيع االطراف ذوي العاقة، وذلك 
م��ن اج��ل ترس��يخ مب��ادئ التقيي��م الذات��ي به��دف التطوي��ر والتحس��ن املس��تمر انطاق��ا م��ن رس��الة وأه��داف اجلامع��ة 
.»IEAQA« وإستنادا ملعايري ضمان اجلودة واإلعتماد الصادرة عن اهليئة الوطنية للتقييم وضمان اجلودة واإلعتماد

ولتحقيق هذا اهلدف إنعقدت دورة تدريبية بيومن توجت بتكوين فريق ضمان اجلودة واإلعتماد، وقد مت الركيز 
خ��ال ه��ذه ال��دورة عل��ى بي��ان أهمي��ة تطبي��ق نظ��م إدارة اجل��ودة يف التعلي��م العالي م��ن خال مداخل��ة اوىل  متحورت 
حول اهمية االنشطة والفعاليات وخمتلف الربامج واملبادرات والقوانن الساعية إىل بناء وترسيخ نظام إدارة اجلودة 
يف التعليم العالي، ومداخلتن  ملمثلن عن اهليئة »IEAQA« خصصت األوىل للحديث بشكل عام عن اهليئة الوطنية 
للتقيي��م وضم��ان اجل��ودة واالعتم��اد والثاني��ة لع��رض املعاي��ري الص��ادرة ع��ن اهليئ��ة واخلاص��ة باالعتم��اد املؤسس��ي 
والرباجم��ي. ويف الي��وم الثان��ي م��ن ال��دورة التدريبي��ة مت الركي��ز يف مداخل��ة اوىل عل��ى التعري��ف بأه��م اخلط��وات 
اإلجرائية لصياغة وإعداد تقرير الدراسة الذاتية بناءا على املواصفات الصادرة عن اهليئة الوطنية للتقييم وضمان 

اجل��ودة واالعتم��اد. ويف املداخل��ة الثاني��ة م��ن ال��دورة التدريبية مت ع��رض املبادئ العامة لعملي��ة التدقيق الداخلي.
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       رؤية ورسالة فريق ضمان الجودة واالعتماد
   * الرؤي��ة )Vision(: حص��ول مؤسس��ات التعلي��م العال��ي جبامع��ة املنس��تري عل��ى اإلعتم��اد األكادمي��ي م��ن  اهليئ��ات 

الوطني��ة واإلقليمي��ة والعاملي��ة ذات الس��معة املتمي��زة م��ن خ��ال إرس��اء نظ��ام ل��إلدارة باجلودة.

   * الرس��الة )Mission(: الس��عي إىل تطبي��ق معاي��ري اجل��ودة يف مجي��ع املمارس��ات التعليمي��ة والبحثي��ة واإلداري��ة يف 
اجلامعة، واالستخدام االمثل جلميع االمكانات واملوارد املتاحة لتطوير التكوين وتلبية حاجيات اجملتمع ومتطلبات 

سوق الشغل.

       األهداف االستراتيجية لفريق ضمان الجودة واالعتماد 
  * بناء نظام فّعال لضمان اجلودة يف جامعة املنستري،

  * تنفيذ برامج نشر ثقافة اجلودة يف مجيع املؤسسات اجلامعية الراجعة بالنظر جلامعة املنستري،

  * التقييم املستمر لألداء ومتابعة عمليات حتسن اجلودة،

  * احلصول على االعتماد املؤسسي واالعتماد الرباجمي.

        المهام الرئيسية لفريق ضمان الجودة واالعتماد
تعمل اخللية املكونة للفريق بالتنس��يق مع جلنة اجلودة باجلامعة وتهدف إىل تقديم الدعم للمؤسس��ات اجلامعية 
الراجعة بالنظر جلامعة املنس��تري والراغبة يف تطبيق نظام اجلودة بداية من الس��نة اجلامعية 2018/2017 من اجل 

احلص��ول عل��ى االعتماد املؤسس��ي والرباجمي. ومي��ارس الفريق مهامه من خال جلانه الفرعية.

        اللجان الفرعية لفريق ضمان الجودة واالعتماد
  * جلنة التدريب ونشر ثقافة اجلودة واالعتماد: تتمثل مهامها الرئيسية يف إعداد الربنامج السنوي للتدريب ونشر 
ثقاف��ة اجل��ودة م��ع إع��داد اخلط��ة التنفيذية للربنامج والي جيب ان تتضمن دون حصر تكوين وتدريب فرق داخلية 
لنشر ثقافة اجلودة تتكون من اساتذة وإدارين وطلبة وإعداد املطويات والنشرات التعريفية تتضمن مفاهيم ضمان 
اجل��ودة واالعتم��اد ونش��ر ثقاف��ة اجل��ودة ب��ن منتس��ي اجلامع��ة باس��تعمال مواق��ع ال��واب ومواق��ع التواص��ل االجتماعي 
وورشات العمل واحملاضرات واملنتديات وامللتقيات. وكذلك تنظيم ثقافة الدورات التدريبية يف جمال ضمان اجلودة 

واالعتماد ملختلف منتسي اجلامعة.

  * جلن��ة التقيي��م والتدقي��ق الداخل��ي إلدارة اجل��ودة: مهمته��ا تكوي��ن وتدري��ب ف��رق التقيي��م الذات��ي وإع��داد النم��اذج 
اخلاص��ة بعملي��ة التقيي��م الذات��ي والنم��اذج اخلاص��ة بعملي��ة التقيي��م الداخل��ي وإع��داد الرزنام��ة الس��نوية لعملي��ة 

التقيي��م والتدقي��ق الداخل��ي والتقاري��ر والتوصي��ات العام��ة للتحس��ن املس��تمر.  

أصداء الجامعة
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<  مركز المهن وإشهاد الكفاءات بجامعة المنستير

نظمت جامعة املنستري يوم األربعاء 08 فيفري 2017 ممثلة يف مركز املهن وإشهاد الكفاءات باجلامعة وبالتعاون مع 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة االمريكية للتنمية الدولية USAID  باملدرسة الوطنية للمهندسن 
باملنس��تري يوم��ا إعامي��ا ح��ول مراك��ز املهن وإش��هاد الكفاءات للتعريف مبهامها وأنش��طتها وذل��ك حبضور ضيوف من 
وزارة اإلش��راف وممثل��ي هي��اكل املس��اندة ومص��ادر التموي��ل باجله��ة وممثل��ي مؤسس��ات اقتصادي��ة ومجعي��ات وع��دد 
ه��ام م��ن طلب��ة وخرجيي املؤسس��ات اجلامعية الراجعة بالنظر جلامعة املنس��تري. واش��تمل برنام��ج اليوم اإلعامي يف 
حصت��ه الصباحي��ة عل��ى مداخ��ات وح��وارات ونقاش��ات تعلق��ت بالتعري��ف مبراك��ز امله��ن وبآلي��ات التش��غيل واإلدم��اج 
امله��ين وتنمي��ة روح املب��ادرة وبع��ث املش��اريع يف ح��ن خصص��ت احلص��ة املس��ائية ألعم��ال أرب��ع ورش��ات ش��هدت حض��ورا 
طابي��ا مكثف��ا. وأش��رف عل��ى افتت��اح الي��وم اإلعام��ي األس��تاذ حمج��وب العون��ي رئي��س جامعة املنس��تري ال��ذي أكد ان 
إح��داث مرك��ز للمه��ن وإش��هاد الكف��اءات باجلامع��ة يع��د مكس��با هام��ا نظ��را لل��دور املوك��ول ل��ه يف حتس��ن تش��غيلية 
الطلبة واملتخرجن وتأطريهم وإعدادهم للحياة املهنية. وأوضح االستاذ حمجوب العوني أن اهلياكل واآلليات الي 
وضع��ت س��ابقا كخاي��ا إدم��اج اخلرجي��ن ومراص��د اجلامعات الي عمل��ت على جتميع املعطيات ح��ول املتخرجن مل 
حتقق النتائج املأمولة. وبن ان جناح املركز مستقبا يعتمد على التفاف مجيع املتدخلن حوله من طلبة واساتذة 

وهي��اكل مس��اندة ومجعيات ومؤسس��ات اقتصادية خدم��ة ألهدافه املرجوة.

مداخلة األستاذ محجوب العوني في إفتتاح اليوم 
اإلعالمي 

إستقبال الطلبة وتسجيل الحضور 

أصداء الجامعة
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 واعرب��ت الس��يدة ام��رية القرم��ازي مستش��ارة وزي��ر التعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي املكلف��ة بالتش��غيلية والتفت��ح 
عل��ى احملي��ط يف بداي��ة مداخلته��ا ع��ن س��عادتها باحلض��ور الطابي املتميز ملتابعة اش��غال اليوم الدراس��ي وقامت بش��رح 
االهداف الرئيسية ملراكز املهن واملتمثلة أساسا يف إرشاد الطلبة والتخطيط ملستقبلهم ومرافقتهم وإدماجهم املهين 
والتكوي��ن وإش��هاد الكف��اءات والتفت��ح عل��ى احملي��ط. واش��ارت أن مراك��ز امله��ن وإش��هاد الكف��اءات بل��غ عدده��ا 38 بكام��ل 
تراب اجلمهورية ودعت إىل املبادرة بإحداث مراكز اخرى باملؤسسات اجلامعية وعدم حصرها على مستوى رئاسة 

اجلامعة فقط.

وافادت الس��يدة بثينة لس��عادي ممثلة الوكالة االمريكية للتنمية الدولية USAID يف مداخلتها ان الوكالة بصدد 
القي��ام جبول��ة ب��ن اجلامع��ات للتعري��ف مبراكز املهن وإش��هاد الكفاءات وذلك يف إط��ار براجمها اهلادفة لدعم فرص 
تش��غيل خرجي��ي اجلامع��ات ومثن��ت باملناس��بة حرص جامعة املنس��تري عل��ى متابعة وتأطري خرجييه��ا وتعاونها الدائم 

مع أنش��طة الوكالة مما مكن عدد هام من املتخرجن من احلصول على مواطن ش��غل.

مداخلة السيدة أميرة القرمازي مستشارة وزير التعليم 
العالي و البحث العلمي

مداخاة السيدة بثينة لسعادي ممثلة الوكالة االمريكية 
USAID للتنمية الدولية

أصداء الجامعة
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حضور طالبي متميز في اليوم اإلعالمي

حصة إستماع لتجارب الباعثين الشبان ونقاش حول 
المبادرة الخاصة وبعث المشاريع

أصداء الجامعة

 وتواصلت اشغال اليوم الدراسي يف اجلزء الثاني من احلصة الصباحية من خال حماضرة حول تنمية روح املبادرة 
مش��فوعة حب��وارات ونقاش��ات ب��ن خمتل��ف املتدخل��ن يف جم��ال بع��ث املش��اريع ودع��م املب��ادرات اخلاصة من مؤسس��ات 
اقتصادية ومصادر متويل ومجعيات وهياكل مس��اندة ومت االس��تماع إىل ش��هادات حية لتجارب باعثن ش��بان حّولوا 

أفكارهم إىل مش��اريع رأت النور بفضل مراكز املهن وإش��هاد الكفاءات باجلامعات. 

 وقدم��ت الس��يدة عب��ري إبراه��م مدي��رة مرك��ز املهن واش��هاد الكفاءات جبامعة املنس��تري عرضا حول االنش��طة املتنوعة 
للمرك��ز واملتمثل��ة يف تنظي��م الورش��ات واألي��ام اإلعامي��ة باملؤسس��ات اجلامعي��ة للتعري��ف باملرك��ز وتنظي��م دورات 
إش��هاد يف اللغات والتكنولوجيات احلديثة وحلقات تدريب ملس��اعدة املتخرجن على حس��ن التخطيط ملس��ارهم املهين 
وتنظي��م اي��ام انت��داب مت خاهل��ا تش��غيل عدد من الطلبة يف مؤسس��ات اقتصادي��ة باإلضافة إىل تنظيم املركز ملناظرة 
مكاف��اة أفض��ل خمطط��ات االعم��ال كل س��نة . ه��ذا وقام��ت  مدي��رة املرك��ز بدع��وة الطلب��ة إىل االط��اع عل��ى أنش��طة 

املرك��ز والتفاع��ل معه��ا والتع��رف على ف��رص العمل والربصات ال��ي يتيحها.
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Brainstorming  ورشة العصف الذهني وتوليد االفكار

ورشة تقنيات البحث عن عمل

وخصص��ت احلص��ة املس��ائية ألعم��ال أربع��ة ورش��ات تعلق��ت بتقني��ات البح��ث ع��ن الش��غل وبع��ث املش��اريع االجتماعي��ة 
وادارة التوت��ر وإثب��ات ال��ذات و«Brainstorming« واكبه��ا ع��دد ه��ام م��ن الطلب��ة.

ورشة المبادرة اإلجتماعية

أصداء الجامعة
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أصداء الجامعة

 ومت باملناسبة تكريم اآلنسة عبري الغيضاوي الفائزة باجلائزة االوىل على املستوى الوطين يف مناظرة مكافاة افضل 
خمططات االعمال للسنة اجلامعية 2015 – 2016. 

األستاذ محجوب العوني يكرم اآلنسة عبير الغيضاوي

ورشة إثبات الذات
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كم��ا نظ��م املرك��ز من��ذ مطل��ع س��نة 2017 سلس��لة م��ن 
اللقاءات مع الطلبة  للتعريف بأهدافه ومهامه وأنشطته 
وورشات تكوينية حول تقنيات البحث عن عمل بالتعاون 
م��ع مكت��ي التش��غيل والعم��ل املس��تقل ب��كل م��ن املنس��تري 

واملهدية.

) لقاء مع طلبة المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير وبحضور 
متدخلين عن النسيج اإلقتصادي بالمنستير يوم 04 أفريل2017 (

) ورشة تكوينية حول تقنيات البحث عن عمل لفائدة طلبة المعهد 
العالي للفنون والحرف بالمهدية يوم02 ماي 2017(

) ورشة تكوينية حول تقنيات البحث عن عمل لفائدة طلبة المعهد 
العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير يوم 25 أفريل2017 (

أصداء الجامعة
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ويف إط��ار برنام��ج » UTVB : UnIesh Tunisia Vender Bus «  إس��تقبل املرك��ز ي��وم 24 أفري��ل 2017 منظم��ة 
رّواد االعمال الش��ّبان » YLE :Young leaders entrepreneurs «  باملعهد العالي للبيوتكنولوجيا باملنس��تري، حيث مت 
تقديم املركز والتعريف باهدافه ومهامه ومت اإلتفاق على مشروع إتفاقية بن املركز واملنظمة وقع إبرامها فعليا 
يوم 19 افريل 2017 مبناسبة تنظيم املركز ليوم التشغيلية باملعهد العالي ملهن املوضة باملنستري. وجتدر اإلشارة ان 
هذا اليوم نّظم بالتعاون مع الوكالة االمريكية للتنمية USAID لفائدة 11 مؤسس��ة اقتصادية يف جماالت النس��يج 

واالعامية والرمجة واللغات وحبضور مؤسس��ة إندا لتمويل املش��اريع.

األستاذ محجوب العوني وممثلة منظمة رّواد األعمال الشبان يمضيان 
إتفاقية شراكة بين مركز المهن والمنظمة

إستقبال الطلبة وتسجيل الحضور

األستاذ محجوب العوني واالستاذ رشيد سعيد يرحبان بممثلي 
المؤسسات اإلقتصادية المشاركة في يوم التشغيل

أصداء الجامعة
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المحادثات الفردية بين الباحثين عن عمل وممثلي المؤسسات 
اإلقتصادية

أصداء الجامعة
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 lnnovation Camp ويف إطار املس��ابقة الوطنية بن طلبة اجلامعات ألفضل افكار املش��اريع اجملددة يف اجملال اإلقتصادي
مت ي��وم 26 أفري��ل 2017 تنظي��م ورش��ة لفائ��دة 110 طالب��ا م��ن املؤسس��ات اجلامعية الراجعة بالنظر جلامعة املنس��تري 
بإعتبار فريق عن كل مؤسسة وذلك إلختيار الفريق الذي سيمثل اجلامعة يف املسابقة املذكورة والي مت اإلختيار 

فيها على فريق طلبة املعهد العالي للفنون واحلرف باملهدية. 

لجنة إختيار أفضل أفكار مشاريع مجددة

صورة جماعية مع فريق المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية الفائز 
بجائزة أفضل أفكار مشاريع مجددة على مستوى جامعة المنستير

أصداء الجامعة
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كم��ا ق��ام مرك��ز امله��ن وإش��هاد الكف��اءات باجلامع��ة خ��ال س��نة 2017 بتنظي��م ع��دة حص��ص فردي��ة للتوجي��ه امله��ين 
لفائ��دة طلب��ة وخرجي��ي اجلامع��ة الذي��ن قام��وا بتس��جيل طلباته��م ع��رب الربي��د االلكرون��ي للمرك��ز أو ع��رب زي��ارة 
مستش��ارة التوجي��ه امله��ين مبرك��ز امله��ن. وته��دف ه��ذه احلصص إلعداد خمط��ط مهين خاص بالطالب حس��ب اجملال 
املهين املائم لشخصيته وذلك عرب اختبار سيكومري عن بعد « متهيد - »  Tamheed  على موقع تونس تعمل. كما 
واص��ل املرك��ز عملي��ة حتس��يس الطلب��ة للتس��جيل عل��ى منظوم��ة إص��اح ISLAH واالتص��ال باخلرجي��ن املس��جلن 
باملنظوم��ة إلعامه��م بأنش��طة املرك��ز وبف��رص التش��غيل املتوف��رة باإلضاف��ة إىل حتس��يس املؤسس��ات االقتصادي��ة 

للتس��جيل باملنظوم��ة واالط��اع عل��ى الس��ري الذاتي��ة اخلاص��ة باخلرجي��ن املتوفرة حس��ب الطلب.

< مناظرة إعادة التوجيه مارس 2017

عم��ا باملنش��ور ع��دد 07 لس��نة 2017 امل��ؤرخ يف 09 جانف��ي 2017 املتعل��ق مبناظ��رة إع��ادة التوجي��ه دورة م��ارس 2017 
وبالباغ الصادر يف الغرض، مت حتت إشراف السيد رئيس اجلامعة اإلعداد إلجناح املناظرة وتوفري العوامل الازمة 

لس��ريها يف أحس��ن الظروف. وجرت االس��تعدادات على مراحل متثلت يف ما يلي: 

              *  حضور اإلجتماع الدوري على مستوى وطين والذي مت خاله إعداد رزنامة خمتلف املناظرات،

              *  تعميم باغ املناظرة على كل املؤسسات إلعام الطلبة املعنين باملناظرة،

              *  تكوين جلنة املناظرة على مستوى اجلامعة واملركبة من عدد من متفقدي التعليم الثانوي،

               *  قبول ومعاجلة ملفات الرشح للمناظرة،  

               *  إجراء اختبارات املناظرة بفضاءات كلية العلوم باملنستري، 

               *  إعداد مركز اإلصاح،

               *  تنظيم مداوالت االختبارات والتصريح بالنتائج.

وقد دارت املناظرة يف كل مراحلها يف كنف الشفافية والنزاهة واحرام الراتيب اخلاصة باالمتحانات. ويف ما يلي 
أهم املعطيات املتعلقة مبناظرة إعادة التوجية الي نظمتها جامعة املنستري:

أصداء الجامعة
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إستقبال الطلبة وتوجيههم لقاعات اإلختبارات

ألتحاق الطلبة بالقاعات وبداية اإلختبارات

قاعة تجميع أوراق اإلمتحانات

أصداء الجامعة
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< األسبوع المغاربي للصحة المدرسية والجامعية

يف إط��ار إحي��اء األس��بوع املغارب��ي للصح��ة املدرس��ية واجلامعي��ة وحت��ت عنوان »النه��وض بالصحة والصحة النفس��ية 

» نظم��ت جامع��ة املنس��تري بالتع��اون م��ع اإلدارة اجلهوي��ة للخدم��ات اجلامعي��ة باملنس��تري ومصلح��ة الط��ب املدرس��ي 

واجلامعي باملنس��تري عدد من الدورات التكوينية واحللقات التحسيس��ية خال الفرة املمتدة ما بن 10 مارس 2017 

و27 أفري��ل 2017 لفائ��دة طلب��ة املؤسس��ات اجلامعي��ة واالحياء واملبيتات اجلامعية بكل من مديني املنس��تري واملهدية. 

ومتحورت الدورات التكوينية واحللقات التحسيسية حول مواضيع إثبات الذات واالسرخاء واختاذ القرار والتغذية 

الس��ليمة نش��طها اخصائيون يف التغذية وأخصائيون نفس��يون من اجلامعة ومن ديوان اخلدمات اجلامعية بالوس��ط.

اإلخصائيتين بسمة الجربي وجميلة البحري ينّشطان 
إحدي الحلفات التحسيسة

جانب من الطلبة الحاضرين في الحلقة التحسيسية

أصداء الجامعة
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 < حفل تكريم على شرف المحالين على شرف المهنة
إعرافا مبا قدموه للجامعة من جهد وتفان يف العمل وتثمينا لتضحياتهم من اجل تطوير اجلامعة ومزيد إشعاعها، 
أقام��ت جامع��ة املنس��تري ي��وم الس��بت 20 م��اي 2017 حف��ل تكري��م عل��ى ش��رف احملال��ن على ش��رف املهنة وه��م الكاتبن 
العام��ن الس��ابقن للجامع��ة  الس��يد عب��د ال��رزاق حش��انة )2011 - 2014( والس��يد فيص��ل ب��ن خ��ذر )2015 - 2016( 
والس��يد احلبي��ب اللب��ان عام��ل صن��ف 10 مكل��ف بالس��ياقة. وإفتت��ح احلف��ل األس��تاذ حمج��وب العون��ي رئي��س جامع��ة 
املنس��تري ال��ذي رح��ب باملكرم��ن وأثن��ى عل��ى م��ا قدم��وه للجامع��ة طيل��ة س��نوات عمله��م مبصاحله��ا م��ربزا ال��دور اهل��ام 
ال��ذي لعب��ه الكاتبن العامن الس��ابقن يف الس��هر على حس��ن س��ري املص��احل اإلدارية للجامعة والتأط��ري اجليد لاعوان 
واإلطارات سواء العاملن بها او املباشرين باملؤسسات اجلامعية الراجعة بالنظر للجامعة. وعرب املكرمون عن شكرهم 
ل��كل م��ن س��اهم يف حف��ل التكري��م متمن��ن للجامع��ة مزي��دا م��ن التق��دم واإلش��عاع ول��كل اعوانه��ا التوفي��ق والنجاح. ويف 

خت��ام احلف��ل دع��ا رئيس اجلامع��ة احلاضرين ملأدبة غداء أقيمت باملناس��بة.

كلمة األستاذ محجوب العوني في إفتتاح حفل التكريم

تكريم السيد عبد الرزاق حّشانة

تكريم السيد فيصل بن خذر

أصداء الجامعة
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تكريم السيد الحبيب اللّبان

جانب من إطارات وأعوان جامعة المنستير
 الحاضرون في حفل التكريم

مأدبة الغداء على شرف المكرمين

أصداء الجامعة
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أصداء الجامعة

< الجمعية الرياضية بجامعة المنستير

نّظم��ت اجلمعي��ة الرياضي��ة جبامع��ة املنس��تري يوم��ي 16 و 17 م��اي 2017  دورة يف ك��رة الق��دم املصغ��رة ضم��ت ف��رق 
من اجلمعيات الرياضية بكل من كلية العلوم باملنس��تري وكلية الصيدلة باملنس��تري واملعهد العالي للبيوتكنولوجيا 
باملنس��تري. ال��دورة انقس��مت إىل دور نص��ف نهائ��ي مببارات��ن حي��ث مجعت املب��اراة األوىل اجلمعي��ة الرياضية جبامعة 
املنس��تري واجلمعية الرياضية بكلية الصيدلة باملنس��تري وكان االنتصار فيها للجمعية الرياضية جبامعة املنس��تري 
وضمنت بانتصارها مقعدا يف املباراة النهائية ومجعت املباراة الثانية اجلمعية الرياضية باملعهد العالي للبيوتكنوجليا 
باملنس��تري واجلمعي��ة الرياضي��ة بكلي��ة العل��وم باملنس��تري لتنتص��ر اجلمعي��ة الرياضي��ة باملعه��د العال��ي للبيوتكنولوجيا 
باملنستري وتتأهل للدور النهائي. املباراة الرتيبية مجعت اجلمعية الرياضية بكلية العلوم واجلمعية الرياضية بكلية 
الصيدلة وانتهت بفوز اجلمعية الرياضية بكلية الصيدلة لتقتلع املرتبة الثالثة. ويف مباراة الدور النهائي انتصرت 
اجلمعي��ة الرياضي��ة جبامع��ة املنس��تري عل��ى حس��اب اجلمعي��ة الرياضي��ة باملعه��د العال��ي للبيوتكنولوجيا لتت��وج بطلة 
ال��دورة حي��ث اش��رف االس��تاذ حمج��وب العون��ي رئي��س جامع��ة املنس��تري وثل��ة م��ن إط��ارات جامع��ة املنس��تري على حفل 
تكريم الفرق املتوجة واملش��اركة يف الدورة كما مت تكريم كل املس��اهمن يف تنظيمها وإجناحها.  و جتدر اإلش��ارة 
أن مجيع املباريات دارت يف كنف الروح الرياضية  كما القت الدورة إستحسان مجيع األطراف املشاركة مطالبن 

بتكثيف مثل هذه التظاهرات الرياضية  الي من ش��أنها توطيد العاقات بن املؤسس��ات اجلامعية.

صورة إلحدى مباريات الدورة

صور جماعية لفريقي مقابلة الدور النهائي للدورة بحضور
 األستاذ محجوب العوني رئيس جامعة المنستير
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أصداء الجامعة

تكريم فريق الجمعية الرياضية بكلية العلوم بالمنستير

تكريم فريق الجمعية الرياضية بكلية الصيدلة بالمنستير

تكريم فريق الجمعية الرياضية بالمعهد العالي للبيوتكنواوجيا بالمنستير

تكريم فريق الجمعية الرياضية بجامعة المنستير المتوج بالدورة
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 < السنة الجامعية 2017/2016 في أرقام
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أصداء المؤسسات الجامعية 

< ندوة علمية حول أخالقيات مهنة التدريس بين الواقع والمنشود

نّظ��م املعه��د العال��ي للدراس��ات التطبيقي��ة يف اإلنس��انيات باملهدي��ة  بالتع��اون م��ع مجعي��ة االب��داع الثق��ايف واجلمعي��ة 

التونس��ية للج��ودة يف الربي��ة ن��دوة علمي��ة دولي��ة ح��ول أخاقي��ات مهن��ة التدري��س ب��ن الواق��ع واملنش��ود حت��ت ش��عار 

»كاد املعل��م أن يك��ون رس��وال«. وتواصل��ت فعالي��ات الن��دوة عل��ى م��دار ثاثة أي��ام وحضرها عدد هام م��ن الطلبة وأثثها 

خمتصون وأساتذة جامعيون يف علم الربية والبيداغوجيا من تونس واجلزائر واملغرب واألردن والسعودية والعراق 

وس��لطنة عمان.

الجلسة االفتتاحية للندوة بحضور السيد والي المهدية 
والسيد رئيس جامعة المنستير

جانب من الحضور في الجلسة االفتتاحية للندوة
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< المداوالت الخامسة والعشرون لطب األسنان بالمنستير
انتظم��ت بالش��راكة ب��ن مجعي��ة م��داوالت ط��ب الف��م واألس��نان باملنس��تري وكلي��ة ط��ب األس��نان باملنس��تري امل��داوالت 
اخلامس��ة والعش��رون لطب األس��نان بفضاءات كلية طب األس��نان باملنس��تري وذلك يومي 28 و29 أفريل 2017 حتت 
عنوان » البحث عن التوازن اجلمالي والوظيفي ». وخصص يوم ما قبل املؤمتر  لندوة حول » الّليزر يف طب األسنان » 

كان��ت مش��فوعة بورش��ة عم��ل ح��ول موضوع الن��دوة حضرها خمتصون من تون��س ومن اخلارج.

إفتتاح األستاذ علي بالرحمة عميد كلية طب األسنان لندوة
 » الليزر في طب األسنان«

جانب من الحاضرين في الندوة

ورشة عمل حول الليزر في طب االسنان
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صور لعدد من أجنحة المعرض

 واحتضن��ت الفض��اءات اخلارجي��ة لكلي��ة ط��ب األس��نان باملنس��تري معرض��ا ألح��دث التجهي��زات اخلاص��ة بط��ب الف��م 
واالس��نان أثثت��ه ش��ركات ناش��طة يف القط��اع عمل��ت عل��ى م��دار يوم��ن عل��ى الروي��ج ملنتوجاته��ا والتعري��ف به��ا.
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 »CISEM 2017« المؤتمر الدولي لإلحصاء واالقتصاد القياسي بالمهدية > 

*  مج��ع اإلقتصادي��ن واإلحصائي��ن واملمول��ن لع��رض أعماهل��م وتب��ادل جتاربه��م يف جم��االت اإلقتص��اد القياس��ي 

واإلحص��اء ومناقش��ة التحدي��ات اجلدي��دة ال��ي تواجهه��ا ه��ذه اجمل��االت،

 * تعزيز إستخدام تطبيقات اإلحصاء واالقتصاد كأداة مساعدة لصناع القرار من حكومات و شركات،

* توف��ري اط��ار للتنس��يق ب��ن اجله��ات االكادميي��ة واالقتصادي��ة م��ن اج��ل دراس��ة املواضي��ع البحثي��ة ذات االولوي��ة يف 

جم��االت االقتص��اد القياس��ي واالحص��اء لتحدي��د السياس��ات واالس��راتيجيات االمنائي��ة املناس��بة،

وختلل��ت املؤمت��ر ع��دة ورش��ات ضم��ت فاعل��ن اقتصادي��ن واكادميي��ن وممثل��ي ش��ركات صناعية وش��ركات تأمن 

وخدمات وبنوك وادارات حكومية وتناولت بالدرس والتحليل مواضيع تتعلق باالقتصاد واالحصاء واالدارة وحتليل 

البيانات..

* تشجيع وتعزيز ديناميكية التعاون والشراكة العلمية بن هياكل البحث التونسية واالجنبية.

نظم��ت كلي��ة العل��وم االقتصادي��ة والتص��رف باملهدي��ة  

العلمي��ة  واجلمعي��ة  املنس��تري  جامع��ة  م��ع  بالتع��اون 

والثقافي��ة بالكلي��ة ووح��دة البح��ث EAS باملهدي��ة املؤمتر 

 »CISEM  2017« القياس��ي  واالقتص��اد  لإلحص��اء  االول 

اي��ام 05 و06 و07 م��اي 2017. ويه��دف املؤمت��ر ال��ذي ش��هد 

حض��ور أكث��ر من 200 مش��اركا من خمتلف دول العامل 

كاجلزائ��ر واملغ��رب وفرنس��ا وقط��ر وكن��دا إىل:

أصداء المؤسسات الجامعية 


