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 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة قرطاج

 كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بنابل

 
 
 
 

 
 

 

  

 المجلس العلمي توصيات
 2222ماي  2المنعقد بتاريخ  

 

 عن بعد على الساعة العاشرة والنصف صباحا اجتماع موسع 2222ماي  2التأم يوم السبت 
السادة  اشاكةةمب والسّيد العميد للمجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل برئاسة 

والسادة ممثلي الطلبة وتداول حول العودة للدكوس  أعضاء اجمللس العلمي والسادة منسقي املاجستري
 . - 91ةوفيد   –كونا واالمتحانات يف ظل الوضع الصحي احلايل املرتبط جبائحة ةو 

 :وإثر التداول والنقاش أوصى اجمللس مبا يلي

1 

 :0202جوان  1بداية من تاريخ  روزنامة عودة تدريجية -
كوزنامة عودة الدكوس مبراحل حسب توفر القاعات ووفق تقدم الدكوس بكل مادة مع التأةيد  اعتماد

جداول أوقات خاصة وقاعة قاكة  عدادإو  على اختاذ مجيع التدابري الالزمة للتوقي من خطر العدوى
 :ىلكل مستو 

 الثالثة إجازة

3 LF FINANCE 

 0202جوان  6إلى   1من 

3LF COMPTA 

3 LF MK 

3 LF ECO MFB 

 األولى ماجستير
 (B.C  ما عدى ماجستير البحث)

1 IEF 

1 TCF 

1 FEM 

1 LCI 

1 ISIC 

1 MR MK 

1 MR ECO 

1 MP MK T 

 LA GRH 2 الثانية إجازة
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 الثانية إجازة

2 LA ECO 

 0202جوان  11 إلى  1من 

2 LF ECO 

2 LA IAG 

2 LF IAG 

 األولى إجازة
1 INFO AMPHI 1 

1 INFO AMPHI 2 

 الثانية إجازة
2 LA COMPTA  0202جوان    02 إلى  1من 

 2 LF GESTION 

 األولى إجازة

1 GESTION AMPHI A 

 0202جوان  02إلى  11من 
 

1 GESTION AMPHI B 

1 GESTION AMPHI C 

1 GESTION AMPHI D 

1 ECO AMPHI A 

1 ECO AMPHI B 

 

 :و اإلعالن عن النتائج برمجة االمتحانات-2
 

ومنح الطلبة فرتة  اخلاصة به الدكوسفرتة تتم برجمة كوزنامة امتحانات بالنسبة لكل مستوى إثر انتهاء 
 .وتاشمل الروزنامة الفروض احلضوكية واالمتحانات النهائية للدوكة الرئيسية. أسبوعمراجعة ب

 
ويوصي اجمللس بالسعي إىل تنظيم دوكة التداكك قبل موىف شهر جويلية حسب اإلمكان مع إمكانية  

تنظيم دوكة التداكك لبعض املستويات بداية شهر سبتمرب على أن تتم اإلعالن على نتائج الدوكة 
 .الرئيسية خالل شهر جويلية بالنسبة جلميع الطلبة

 
وصى يا البالد وحفاظا على مصلحة الطالب يف ظل ذه  الوضعية نظرا للظروف االستثنائية اليت متر هب

املواد األساسّية اخلاضعة للنظام املزدوج للتقييم دون  باحتساب أعداداستثنائية  بصفةاجمللس العلمي 
 :ةما يلي  سوا 
 بة أفضل العددين بني عدد املراقبة املستمرة وعدد االمتحان النهائي ألعداد املراق إسناد

 .املستمرة
   ةمعدل احتساب عدد االمتحان النهائي  يتم  املراقبة املستمرة  توفر عدديف صوكة تعهك

 .للمادة

 


