
 
 

 تسجيل حاالت غش وسوء سلوك

اني من امتحان البكالوريا 
ّ
ل والث

ّ
 يف اليومني األو

 2021 جوان 18 عمة اجل

 
 

ربية، الّسيد عمر الولباني 
ّ
 تاجمالي امللّف إأّن ، أفاد مدير عام االمتحانات بوزارة الت

 
ّ
 اليومين األوّ  خالل املّف  197 بلغتلوك وسوء الّس  الغّش  محاوالتو حاالت قة باملتعل

ّ
اني ل والث

 حاالت سوء سلوك 4بينها  من ،2021 لبكالوريائيسية ورة الرّ ة للّد من االختبارات الكتابيّ 

  118وذلك بعد تسجيل 
ّ
 .ل حالة في اليوم األوّ  79مقابل  ،انيحالة جديدة في اليوم الث

  بأّن فريقيا لألنباء، لّسيد عمر الولباني لوكالة تونس إكما صّرح ا
ّ
قيد ت فاهذه املل

في انتظار  ،وزارةلمراكز تجميع وتوزيع تابعة ل 7في ة من قبل لجان مختصّ والبّت حقيق التّ 

حينإّما بتبرئة امل الفصل فيها نهائيا
ّ

 أو بإدانتهم. ترش



 
 

لى عوسوء سلوك  غّش  محاوالتو حاالت ات التي تتعلق بها شبهات هذه امللّف توّزع وت

 :الّتاليةالواليات 

 حالة، 30 بوزيد:سيدي  -

 حالة، 21 :القصرين -

 حالة،  15 قفصة: -

 حالة، 14ـ :عروسبن  -

 حالة،  13 نابل: -

 حاالت 9 املنستير: -

 .حاالت 8 سوسة: -

 إحالة ملّف هذا وسيقع 
ّ

 لغّش س بصدد احين الذين قبض عليهم في حالة تلبّ ات املترش

 الة لكشف لح األمنيّ ة إلى املصابواسطة أجهزة الكترونيّ 
ّ

 .ةطتورّ بكات املش

ربية الة املتابعة واليقظة بخليّ  شاد مدير عام االمتحانات بمجهوداتوأ
ّ
ي ما توزارة الت

  ،بعمل كبير للكشف عن شبكات الغّش تقوم  تفتأ
ّ
 حيث تفط

ّ
ين وهم بصدد حنت لعديد املترش

اقات بطكالة ة متطورّ لكترونيّ إقاعات االمتحان باستعمال أجهزة  في ات غّش ارتكاب عمليّ 

  ن شرائحتتضّم التي كترونية لاإل
ّ
 .اعات صغيرة وأسالكصاالت وسّم ات

ربية ب
ّ
ل والثاني من امتحان خالل اليومين األوّ ة قضيّ  79رفع وقد قامت وزارة الت

 ةقاطع من االختبارات الكتابيّ "فيسبوك" قاموا بنشر مأصحاب صفحات  الباكالوريا ضّد 

 
ّ

 .حينومحاولة إرسال اإلجابات عنها إلى مترش

ه كشف الّسيد عمر الولباني أو 
ّ
ذه هحقيق مع أصحاب التّ سيقع بداية من غد السبت ن

 اإلطاحة بو  فحات من قبل مصالح األمنالصّ 
ّ

كشف وست ات الغشطة في عمليّ بكات املورّ الش

  نع الّتحّريات
ّ

 ن مّم املتوّرطين حين عدد آخر من املترش
ّ
 كشفهم. يتّم  مه لاعتقدوا أن

 


