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 سطات 
 

 عـــالنإ

 02/2023/ 22التأديبي المنعقد يومالمجلس  قرار

 2022/2023 العادية الخريفية لدورة ا  متحاناتاب الخاص

( المتعلق  2008أكتوبر  28)  1423من شوال    28الصادر في    2.06.619  المرسوم رقم  بناء على

  2023  فبراير  22  بمثابة مجلس تأديبي بتاريخنعقد مجلس الكلية  المجلس التأديبي الخاص بالطلبة، اب

بالدورة   المتعلقة  التأديب  قضايا  في  الجامعيللمو  العادية  الخريفيةللنظر  وبعد    .2023-2022  سم 

 العقوبات المنصوص عليها أسفله.  تخاذاالمخالفات المرتكبة، قرر المجلس لحاالت الغش و دراسته 

 

رقم  :  األولىالمادة   الدورة  5  العقوبة  امتحانات  نتائج  إلغاء  للطلبة    بالنسبة  ،2022/2023  الخريفية: 

 . الغش المرتكبين لمخالفة 

أبوجي رقم  .ت ر   اإلسم والنسب  السداسي   

  .1 سكينة السويط  5 20001317

  .2 كريمة ساري  3 21000184

  .3 عبد السالم سلوم  1 21003271

  .4 أيمن ورداني  1 22005933

الزياتسعاد  1 21000005  5.  

  .6 أمال درداري 3 21001762

  .7 أمال فاكير  3 21001801

  .8 سعاد ابيدار  3 21008799

  .9 عدنان عبية  3 21003174

  .10 الياس وارد  1 22001335

  .11 يوسف فتحي  5 20002210
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  .12 يوسف بلحاج  1 22001205

  .13 شيماء هميم  1 21006631

  .14 هيام نوادير  1 22006560

الحمودي ايمان  1 21000025  15.  

 

الثانية   العقوبة رقم  المادة  المشاركة في  5:  المنع من  لمدة ثالثة أشهر مع  المؤسسة  : اإلقصاء من 

، بالنسبة للطلبة المرتكبين لمخالفة سلوك غير  2022/2023امتحانات الدورة الربيعية  

 الئق. 

أبوجي رقم  ر.ت   اإلسم والنسب  السداسي   

  .1 الهام الزهوري  3 20008190

  .2 رضى حليلي  3 21004233

  .3 ايمن شيكي  1 21000895

18007689 3  4.  

 

، واإلقصاء من المؤسسة  2022/2023: إلغاء نتائج الدورة الخريفية  5: العقوبة رقم    الثالثةالمادة  

،  2022/2023لمدة ثالثة أشهر مع المنع من المشاركة في امتحانات الدورة الربيعية  

 المرتكبين لمخالفة إدخال ورقة االمتحان. بالنسبة للطلبة 

أبوجي رقم   ر.ت  االسم والنسب  السداسي 

  .1 ليلى قريسخ  5 20008974

  .2 سليمة حجري  5 20000999
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، واإلقصاء من المؤسسة  2022/2023  الخريفية إلغاء نتائج الدورة  :  5: العقوبة رقم    الرابعةالمادة  

،  2022/2023  الربيعية لمدة ثالثة أشهر مع المنع من المشاركة في امتحانات الدورة  

  VIP  أو الغش بواسطة   بالنسبة للطلبة المرتكبين لمخالفة الغش بواسطة الهاتف النقال

 أو الغش مع سلوك غير الئق. 

أبوجي رقم  والنسب  االسم السداسي   ر.ت  

  .1 سكينة الخيراني  5 19001317

  .2 عز الدين نوري  5 20009719

  .3 اميمة الصغير  5 20002594

  .4 عادل الهادي 5 20000051

  .5 ابتسام العزيزي  1 21004640

  .6 سهيلة الزيات  1 22006826

  .7 مريم طفيف  1 22005763

  .8 صابرة السباعي  5 20004345

  .9 مريم لعرج  5 20001324

  .10 خديجة غالي  1 22001552

  .11 ايمان اليوناني  5 18002506

  .12 نظيرة كمال  5 20002345

  .13 سكينة جبوج  5 20002667

  .14 خديجة اليماني  1 22000737

  .15 نهيلة التوزي  1 21001260

  .16 ليلى زروق  1 21000437

  .17 شيماء سربوتي  1 22002794
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  .18 زينب مسكين  5 20005039

  .19 خديجة وثيق  5 20005186

  .20 زينب لحميني  5 20002191

  .21 اميمة الطاهري  5 20003234

  .22 فوزية ورداني  5 20005227

  .23 زينب عليجات  3 20005401

  .24 هند بليمام  3 20001056

  .25 وديعة عتيقي  3 21001749

  .26 محمد الحسناوي 5 19006774

  .27 منال بنبراهيم  3 20001187

  .28 يوسف ادريس  5 18006002

  .29 اسيا الرامي  5 20001136

عريقة وديعة  5 20005485  30.  

  .31 الهام لمنور  3 21004665

  .32 اميمة حمدون  3 21001316

  .33 شيماء فرحات  1 21000418

  .34 خديجو الورزازي  1 22006734

  .35 كوثر عاهيم  3 19007005

  .36 محمد بوغري  3 21003597

  .37 انس االبراهيمي  1 22003822

  .38 امينة بوهالي  3 21000344

  .39 عبد القادر ذاكر  3 21000624
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  .40 رجاء الحضري  3 21000624

  .41 نادية سهبي  3 21001477

  .42 حورية قبيس  3 19001361

  .43 هاجر المحفوظي  3 20005070

  .44 سهام المنياني  3 17003296

  .45 زكرياء اييب  5 20000823

  .46 نجاة الخمسي  3 19006275

  .47 عثمان زوحال  5 19001620

  .48 مارية وكيل  3 21000486

  .49 هشام عمري  3 21002780

  .50 كوثر رغوي 3 20001318

  .51 عبد الهادي محفوظي  5 20010960

  .52 انس مداد  1 22004021

  .53 مريم ماجدي 1 22000388

  .54 ياسين صابير  1 22001687

  .55 محمد امين ربيع  1 21000880

  .56 الهام الدقاق 5 19003260

  .57 مارية العسلي  5 18001788

  .58 رشيدة مالكي  1 20009399

  .59 شيماء صميم  1 21006631

  .60 أسامة لكصير  1 22002392

  .61 أيوب مني  1 21001488
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  .62 يوسف االصيلي  5 20004393

  .63 احمد عبية  5 18005495

  .64 مصطفى جابر  1 22002682

  .65 فاطمة الزهراء هاشم  3 21002329

  .66 مريم العطومي  3 21001759

  .67 سميحة الوردي  3 21000439

  .68 سمية دقاقي  3 20009361

  .69 عصام النهدي 3 19005451

  .70 كريمة بنفريد  3 21000933

  .71 حفصة رمشي  3 21000802

  .72 أسامة الذهبي  1 22004022

  .73 مريم غرسوان 1 21008383

  .74 أيوب الرشداوي  1 22000319

  .75 شيماء سندوسي  1 22003796

  .76 وصال الرباح  1 22000502

  .77 سالم هودة  1 22001109

  .78 لبنى وضيح  1 21004626

  .79 الحسنية بكا  1 22003894

  .80 أيوب العميري  1 20000882

  .81 إبراهيم دروش  1 22001310

  .82 هيثم الوالي  5 20004429

  .83 كنزة العمراني  1 21002451
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  .84 خديجة العايدية  5 20003203

85520003   .85 وداد حديوي  5 

  .86 نظيرة الرباني  3 20008326

  .87 وصال لقاب  5 19002960

  .88 ياسين معرف  3 21003710

بوسقيلي ياسين  1 22000549  89.  

  .90 نور شهبي  3 21000825

اشكدالي  ىضح 3 21006475  91.  

  .92 فاطمة الزهراء سرحان 5 20001328

  .93 شروق سولمي  3 21000065

  .94 حياة نيسمة  3 

  .95 نور الدين تومي  3 21001343

  .96 محمد التاركي  1 20004493

69220004   .97 صواب الحداوي 1 

  .98 غزالن المالكي  3 21003940

بدر الدين ريان  1 21001137  99.  

  .100 ابتسام العزيز  1 22002120

  .101 زكرياء متوكل  1 22000390

  .102 زينب صادق  1 22001393

  .103 هدى لقمير  1 22004407

  .104 مريم قابيل  1 21008259

  .105 أيوب دحماني  1 22001097
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  .106 فاتح فمواري  3 21000383

  .107 عادل القدميري  3 21007890

  .108 أسامة المفتقي  3 21003751

  .109 أسامة الحركاتي  3 21001412

  .110 أيوب المعطاوي  3 19003202

  .111 عبد النور زريق  1 22005084

  .112 يوسف متقي  1 20005929

  .113 أيوب زاندي  3 21000553

  .114 يوسف ازهر  1 22003225

  .115 نعيمة نعمان  1 21008791

  .116 انس الرحالي 1 20001046

  .117 هشام عياد 1 21001166

  .118 احمد ابوينام 1 22003262

  .119 ايمن عريف  1 21000913

  .120 رضى بالودان 1 22002396

  .121 حمزة سجداني  1 22005700

  .122 صالح الدين رعادي 1 22004913

  .123 يونس نوجوم  1 22005912

  .124 حسن اودة 1 21000529

  .125 احمد الفوطي  3 18006609

  .126 نورة شخاني  3 17005933

  .127 مريم العطار 3 21004058
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  .128 مريم درويش  3 20004976

  .129 عبد هللا الغالمي  3 21002186

  .130 مروان بوحاجب  3 18001060

  .131 علي امنوز  1 22007079

  .132 يوسف عاطف  5 20009258

  .133 عبد العالي وهيب  3 20005111

  .134 عمر زروق  3 20003484

 

، واإلقصاء من المؤسسة  2022/2023: إلغاء نتائج الدورة الخريفية  5: العقوبة رقم    الخامسةالمادة  

،  2022/2023لمدة ثالثة أشهر مع المنع من المشاركة في امتحانات الدورة الربيعية  

بالنسبة للطلبة المرتكبين لمخالفة الغش بواسطة الهاتف النقال مع سلوك غير الئق أو  

أو الغش بواسطة    الغش مع السب والشتم  أو  ير الئق مع سلوك غ  VIPالغش بواسطة  

 الهاتف النقال مع السب والشتم. 

أبوجي رقم   ر.ت  االسم والنسب  السداسي 

  .1 امينة ولد عائشة  3 21000197

  .2 رانيا شادلي  3 21006058

  .3 يوسف رماد  1 22000864

  .4 وهيبة الناجي  1 22005495

  .5 سعاد حازم 5 13424086

  .6 رشيدة زوهري  1 18004668

  .7 نادية المهاجير  1 22003327

  .8 نعيمة ايت براهيم  3 20000758
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  .9 لبنى مسكي  1 22007512

  .10 شفيق رزق  1 22001228

  .11 فاطمة الزهراء بشر  1 22002744

  .12 يونس فوزي  1 22003206

  .13 محسن واكلي  1 21003130

  .14 ياسين غندور  3 21005387

 

)اإلقصاء النهائي من    8)اإلقصاء من الجامعة لمدة سنتين( ورقم   7العقوبة رقم  إحالة  :    السادسةالمادة  

 الجامعة( على السيد رئيس الجامعة لإلعالن عنها وتتعلق بالطلبة: 

أبوجي رقم   ر.ت  اإلسم والنسب  السداسي 

  .1 عبد الجبار ذاكر  3 21000624

  .2 ياسين منجيد  1 20000785

  .3 ياسين عشي  1 21002356

 

 

 

 


