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 2020أفريل  6 المجتمع بصفة افتراضية يوم للكلية إن المجلس العلمي

فريل أ 4لمدة أولى تنتهي في عد االطالع على قرارات الدولة في إقامة الحجر الصحي الشاملبو 
  2020أفريل  4والتمديد فيه لمدة إضافية بأسبوعين بداية من  2020

 ورئاسة جامعة تونس اإلشراف واستنادا إلى مراسالت سلطة 

 قرر ما يلي:

جودة السعي إىل تأمني و  اآليلتقاء ر لسنة البيضاء واالامع رفض منطقي السنة اجلامعية  إنقاذبتزام اللا-
 اباعتباره مبدأ أساسي الفرص أمام كل الطلبةئ تكافتمسك مببدأ والالتكوين ومصداقية الشهائد العلمية 

 . للجامعة العمومية

 ,EAD, Classroom) جمال التعليم عن بعديف  الكلية مدرسو هبا اليت تقدم بادراتكل املتثمني   -
google team, Facebook, simple mail et autres, ) مديري األقسام أغلب بالتنسيق مع

يتوجه بعبارات الشكر والتقدير لكل املدرسني عليم اإلعالمية بالكلية. و تومنسقة التعليم عن بعد ومنسق 
والعمادة يف إطالق روح  واجلامعة االفرتاضية تفاعلوا مع ما طلبته وزارة اإلشراف وجامعة تونسالذين 

 . العام فرتة احلجر الصحي يف املبادرة للقيام باستكمال ما تبقى من برامج التدريس

يتفهم اجمللس العلمي الصعوبات اليت تعرتض الطلبة واألساتذة نتيجة االنتقال مباشرة ملنظومة التدريس -
ويثمن تفاعل األساتذة والطلبة الشامل عن بعد خالل هذه الفرتة واليت أملتها ظروف احلجر الصحي 

إىل مواصلة التفاعل اإلجيايب يف جمال التعليم عن بعد كوسيلة قصد جتاوز ما أمكن منها. كما يدعوهم 



عندما  لتقدمي ما تبقى من دروس السداسي الثاين يف الصيغة احلضورية واالستعدادبيداغوجية مرافقة 
  .لضمان تساوي الفرص بني الطلبة يف التحصيل العلمي ممكنا ويعلن عن ذلك رمسيا يصبح األمر

الدروس اليت مت تأمينها عن بعد لن  وبأن ساس يف تكوين الطالبألاحلضوري هو ااعتبارا بأّن التعليم -
يؤكد اجمللس العلمي بأنه سيتم ختصيص ما يكفي من الوقت لتعويض ما تنوب عن الدروس احلضورية 

أسابيع ختصص إلمتام الدروس والقيام بفروض  3رزنامة من  باعتمادفات من السداسي الثاين وذلك 
وستوفر اإلدارة لكل املدرسني الراغبني يف ذلك إمكانيات  .)خارج أوقات التدريس(ستمرة املاملراقبة 

الدروس  سيقع الرتكيز يفو  .وتوزيعها على الطلبةاليت وقع تأمينها عن بعد  خاصة تلكنسخ الدروس 
 .جتياز االمتحاناتالعلى جوانب التأطري والتمرين وإعداد الطلبة  احلضورية

الدورة الرئيسية للسداسي الثاين ودورة املراقبة للسداسيني خالل الفرتة الزمنية الضرورية  تنظيم امتحانات-
 .التواريخ اجلديدة الحقا وستحّدد أسابيع يةمثان نوهي ال تقل ع

املادة  باإلعالن علىاجمللس العلمي وبالتفاعل مع ممثلي الطلبة  اجتماعتطبيق ما مت االتفاق عليه يف -
قبل موعد  (وقبل الدخول يف فرتة املراجعة بالنسبة لقسم اجلغرافيا)ساعة  48ا عليه ختباراليت سيقع اال

االمتحان بالنسبة إىل الوحدات اليت تشمل أكثر من مادة وذلك يف إطار النصوص القانونية اليت ترمي 
 إىل ختفيف عبء االمتحانات.

واعتماد املرونة الالزمة يف آجال  تسجيالت 5إعطاء األولوية ملناقشة رسائل الدكتوراه اليت بلغت -
 .اإليداع بالنسبة إىل رسائل املاجستري وأطروحات الدكتوراه حبكم الظروف االستثنائية

لتعليق مناقشات تقارير الرتبص ومذكرات ختم الدروس اإلجبارية يف بعض األقسام خصوصا  تأجيل-
النفس الذي متكن من تنظيم هذه الرتبصات باستثناء قسم علم  2020مارس 12الرتبصات منذ  هذه

 حسب تصور جديد.

اخنرطوا كليا يف كل عناصر هذا البيان مشددين الذين  لكليةليف اجمللس العلمي تثمني رأي ممثلي الطلبة -
املساواة بني الفرص و  ئانتهاك ملبدأ تكاف من يف اعتقادهم على رفضهم ملنظومة التعليم عن بعد ملا متثله



لولوج للمعلومة على املنصات الرقمية املعدة ا يف نظرا لعدم امتالك الطلبة لنفس اإلمكانيات بةمجيع الطل
 للغرض.

التزام كل أعضاء اجمللس العلمي بالتواصل مع العمادة ملواكبة كل املستجدات وتقدمي املقرتحات  -
صعوبة الظرف الذي  واملسامهة يف وضع التصورات اليت ميكن أن تساعد الكلية على أداء دورها رغم

 متّر به البالد.

ويتمىن اجمللس العلمي أن تكون كل مكونات الكلية من طلبة وأساتذة وإداريني وعملة خبري وعافية يف 
 هذه الظروف الصعبة اليت متر هبا البشرية مجعاء. ويرجو أن حيفظ اهلل اجلميع من كّل مكروه.

 .2020أفريل  6تونس يف 
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