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 : الحاضرون

 

 الصفة واللقب الاسم الصفة واللقب الاسم

 ممثل إلطار التدريس ص"ب" عضو  ألاسعد بن حمودة الكلية، رئيس املجلس عميد الدين العمدوني نور 

 مقّرر ، أول  كاتب عائدة املنشول 
علي  بن  محمد

 حسين
 ممثل إلطار التدريس ص"ب" و عض

 ممثل إلطار التدريس ص"ب" عضو  بديعة الصغير نائب العميد ومدير الدراسات   توفيق الغرايري 

 ممثل إلطار التدريس ص"ب" عضو  أحالم بن شريفة قسم الكيمياء مدير  مرابط الهادي

 ب"ممثل إلطار التدريس ص" عضو  جودة الخبثاني رياضياتقسم ال مدير  سليم عمري 

 ممثل الطلبة عن مرحلة تكوين املهندسين محمد امين  امليالدي عالميةقسم لا  مدير  شاكر الصيد

 ممثل الطلبة عن مراحل املاجستير و الدكتوراه نضال القدري  جياو قسم الجيول مدير  وليد الوسالتي

   "أممثل إلطار التدريس ص" عضو  ثابت مليكي نجاح

   ار التدريس ص"أ"ممثل إلط عضو  نادية بن حمادي

   ممثل إلطار التدريس ص"أ" عضو  فوزي السديري 

   "أممثل إلطار التدريس ص" عضو  عادل مقريش

 

 ونعذرر امل

 الصفة واللقب الاسم الصفة واللقب الاسم

 ولوجيايبقسم ال ةمدير  املصمودي ألفة
 العزيز عبد

 السبيعي
 ممثل إلطار التدريس ص"ب" عضو 

أمينة املبروك 

 صميالعا
 فيزياءقسم ال مدير  طارق بن نصرهللا "أممثل إلطار التدريس ص" عضو 

 ممثلة الطلبة عن مرحلة لاجازة واملرحلة التحضيرية عبير هرابي  مدير التربصات ألاسعد العلوي 

 ممثلة الطلبة عن مرحلة لاجازة واملرحلة التحضيرية آية حسني س.م .عن أساتذة ت. ث ممثل إيمان السماوي 
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 جدول ألاعمال 

 IF4 إعالمية هندسة  الرابعة السنة لشعبة إمذحانات الدورة الرئيسية .1

 مذفرقات.2

 

 IF4 إعالمية هندسة الرابعة السنة لشعبة إمذحانات الدورة الرئيسية .1

 الاحداث التي شابت الدورة الرئيسية لفم في 2022 جوان 14بتاريخ  نظر املجلس العلمي لكلية العلوم بتونس

التفاصيل املتعلقة بملف بكل السيد العميد  ذكر حيث IF4إعالمية  الرابعة هندسةالسنة  المتحانات طلبة

 املصاحبة و التي تتمثل في : والالكترونية املراسالت الرسميةاملذكورين كما هو مبين في الطلبة 

  11h25على الساعة 2222ماي  11السيد فوزي بن شرادة، أستاذ بقسم لاعالمية بتاريخ الثالثاء  قيام -

طلبة  1حيث قام، دون إذن من إدارة الكلية، بإخراج عدد  .بتجاوزات خطيرة خالل مراقبته لحصة إمتحانه

من قاعات الامتحان بتعلة أنه قرر إقصاءهم من اجراء اختبار مادة   (IF4) مستوى سنة رابعة هندسة إعالمية

optimisation combinatoire   مع العلم وأنه مكلف من قبل الادارة للمراقبة في بب الغياباتالتي يدرسها بس ،

مسوول حت  بعد تدخل ال ستاذ فوزي بن شرادة في تصرفه الو قد تمادي الا  واحدة فقط من هذه القاعات.

. فقد قام بإخراجهم مرة ي قاعة الامتحان ملواصلة إجتياز الاختبارالادارة و تمكين بعض الطلبة من الرجوع ال

 .اثنين منهمراق امتحانات و أ تمزيقو أخري 

 من هتلباطثم مفوزي بن شرادة علي شطب ثالثة إمضاءات في قائمة الامضاءات للطلبة  الاستاذإقدام -

رفع التشفير حتي يتسني له سحب ورقة أحد ب الفريق لاداري املشرف علي سير العمل بمصلحة لامتحانات

له الاستاذ فوزي بن  ته دون أن يتفطنن إجراء الامتحان و إيداع ورقالطلبة املعنيين باالقصاء و الذي تمكن م

عد خرقا ت بقاعة التشفيرة تلبية مطلبه، ألن هذه العملية رفض الفريق املسوول علي سير العمل وقد.  شرادة

   .صارخا إلجراءات الامتحانات الجاري بها العمل

 

 optimisation" : ح أوراق امتحان مادتهسحب و إصال  إعادةكذلك،  فوزي بن شرادة الاستاذ رفض -

combinatoire" للسنة رابعة هندسة إعالمية IF4  11الامتحان بتاريخ  التي تولي سحبها في مرحلة أولي من مركز 

 ماي 22دون إصالح و تخلي عنها في مكتب السيدة الكاتبة العامة إلدارة الكلية بتاريخ  ثم أعادها 2222 ماي

راء كشف هوية أوراق الامتحان قبل إصالحها قصد إزاحة أوراق بعض الطلبة الذين قرر إجمشترطا ، 2222

عدم إتباع ألاستاذ  خاصة أمام م عدم موافقة لادارةألاستاذ املعني إقصاءهم بتعلة الغياب، و ذلك رغ

 .بها العمل الجاري  لاجراءات لادارية
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 :لمي على ما يليالع املجلس أكد أعضاءتداول في املسألة، و إثر ال

هي إدارة الكلية التي تسهر الجهة الوحيدة املخول لها اتخاذ قرار اقصاء الطلبة من اجراء الامتحانات  -2

تهل السنة الجامعية ثم سبق للطلبة في مساملعالم من لا  انطالقا احترام جميع لاجراءات القانونيةعلى 

عالم الرسمي للطلبة و مراسلتهم وفي جميع الشروط لادارية قبل لا تست ان الحاالت املعنية التثبت من

طلبة بصفة  1عدد  بإقصاء مني قان ألاستاذ املعأالامتحانات. وحيث  دورة انطالق في الغرض قبل

ضاربا عرض الحائط بجميع لاجراءات القانونية وهذا يعد تجاوزا خطيرا أدى الى حرمان بعض أحادية 

 ، رابعة هندسة إعالميةشعبة سنة  امتحاناتو تعطيل مداوال ت  نتائج  حقوقهمالطلبة من 

لاجراءات الخاصة بالتعاطي مع  ،  السابعة منه النقطةفي ،  يضبط 2212لسنة  22املنشور عدد  -2

الطالب عن ورقة  هوية املخصص لبيان نه يتم فصل الجزءأأوراق الامتحان حيث ينص صراحة 

الجمع بين وثيقة بيان الهوية و بين ورقة الاختبار الا بعد  حد للجزئين و ال يتماسناد رقم مو الاختبار و 

ال يضمن سرية الهوية ويضرب  جسيما و كل اجراء مخالف لذلك يعد خرقا انتهاء اصالح الاختبارات.

وزي بن فمطلب ألاستاذ مع و بالرغم من التفاعل لايجابي لإلدارة املركزية  .املساواة بين كل الطلبة أمبد

ن الطلبة املتواجدين في القاعة أ نظرا إلى ، مجموعتينإلى  بفرز أوراق الامتحاناملتمثل في القيام  شرادة

SLA4  واحد يخص ، ألاستاذ فوزي بن شرادة اختبارين مختلفين لى فريقين خصص لهم إينقسمون

ن أ ال إ ،السنة الحالية اللخ ناملسجلي IF4خر لطلبة كتساب ألارصدة املتبقية و لا ملعنيين باا  IF5طلبة

، كل على حده صالح إقصد  ، لى مجموعتينإاق الاختبارات طالب ليس فقط بتقسيم أور ألاستاذ املعني 

املعني  ذين قرر ألاستاذال لك بكشف هوية أوراق لامتحانات قصد إزاحة أوراق الطلبةذلكن ك و 

مع النصوص  جراء يتعارضإهذا  و ،  دارةرغم عدم موافقة لا  م بصفة أحادية بتعلة الغياب،إقصاءه

 متحانات و يضرب في العمق عملية التقييم.القانونية املنظمة لإل 

-21بذاريخ Optimisation Combinatoires جراء الامذحان إثناء أحداث الخطيرة التي جدت ألا  -3

على قائمة  لك شطب ثالثة إمضاءاتركو  و املذمثلة في طرد الطلبة من قاعة الامذحان 05-2022

جمع الحاضرون أيعد تلجاوزا خطيرا جدا  أوراق الاخذبارات مزيقلى تإووصوال  الامضاءات للطلبة

 .على شجبه و استنكاره بشدة

 

شكال و لجامعة حول هذا لا ل الكتابي رأيال و خالل املداوالت طالب أعضاء  املجلس العلمي باالطالع على

أنه قد  علم العميدأحيث  و  .الحساسملناسبة مع هذا املوضوع ذلك قصد التمكن من التعاطي بالطريقة ا

عالم الجامعة باملوضوع وبقي يطلعها على جميع التطورات أوال بأول كما إب ىمنذ الوهلة ألاول ذلك و قام 
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مع السيد  مباشرةفي املوضوع  لتداول ل إلى مقر الجامعة صحبة ثلة من أعضاء املجلس العلمي بالتنقل قام

،  من طلبة و أساتذة حفاظا على مصالح جميع املتدخلين، شكال في حلحلة لا امعة قصد التسريع رئيس الج

 من الجامعة. رد كتابي أي الى ان إدارة الكلية لم يصلهاو لكن أشار 

الجامعة دائمة الحرص على الحفاظ على ن أب من جميع أعضاء املجلس العلمي يماناإ و و بناءا على ذلك

إضافة الى كونها مطلعة بدقة على املوضوع بجميع تفاصيله وعبر مختلف وجهات  ،وريهامصالح جميع منظ

الجامعة هي الجهة املوهلة و القادرة  يعتبرون أن لكلية العلوم بتونس النظر، فإن أعضاء املجلس العلمي

راءات و اتخاذ لاجاملسووليات و توصيف التجاوزات  حديدمن حيث تعلى التكييف القانوني للعملية 

كفل الحفاظ علي حقوق كافة بما من شأنه أن ي ، عالمنا بذلك في اقرب لاجالإاملناسبة ثم  الزمة و ال

 .الطلبة

أكد شكر املجلس العلمي لتسخيره الوقت الكافي إلنصاف الطلبة املتضررين و و ممثل طلبة الهندسة  تدخل

 التنصيص علي مطالبهم املتمثلة في : ىعل

عسف في حقهم من خالل تمزيق أوراقهم أو منعهم عنوة من تعلي للطلبة الذين وقع الإسناد العالمة ألا -

 الدخول إلي قاعة الامتحان.

 ينرفض إعادة إجراء الامتحان املع  -

بقية الخاصة تعالمية بإصالح أوراق الامتحان املتكليف أستاذ  أو مجموعة أساتذة مختصين من قسم لا  -

 SLA4بقاعة 

 

 .و النصف بعد الزوال على الساعة الرابعة ةالجلس في الختام رفعت و 

 

 
 

 
 

 

 


