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تعليمات للطلبة خاصة بامتحانات
السداسي األول 2020-2019
يف إطار ضمان السري احلسن المتحاانت السداسي األول من السنة اجلامعية  2020-2019حتيط نيابة
العمادة للبيداغوجيا علما مجيع الطلبة املمتحنني ابلكلية أن عليهم وجواب التقيد ابلتعليمات التالية:
-1

جترى امتحاانت الدورة العادية للسداسي األول يف الفرتة املمتدة من  13إىل  22جانفي  .2020وعلى كل
طالب أن يتأكد من ورود امسه يف القائمة املعلقة يف احلجرة وال حيق له أن ميتحن يف غريها.

-2

ال حيق للطالب الدخول إىل قاعة االمتحان بعد مرور  30دقيقة من بداية االمتحان ،كما أن لألستاذ املراقب
سلطة تقديرية يف منع الطلبة الذين يبقون عمدا بعد بداية االمتحان خارج احلجرة من الدخول إىل قاعة
االمتحان.

-3

ال حيق للطالب اخلروج من قاعة االمتحان إال بعد أن أيذن األستاذ املراقب بذلك.

-4

جيب على الطالب املمتحن احضار بطاقة الطالب وبطاقة اهلوية ووضعهما على الطاولة .وإذا نسيهما ال حيق
له الدخول إىل قاعة االمتحان إال بعد احلصول على ترخيص من االدارة .ويشرتط لذلك تقدمي صورة +
نسخة من شهادة التسجيل  +نسخة من بطاقة التعريف.

-5

جيب وضع احملافظ عند مدخل احلجرة أو املدرج ومينع منعا ابات وضعها على الطاولة أو حتتها أو جبانبها ،كما
مينع منعا ابات االحتفاظ مبلخصات الدروس يف اجليب ،وكل احتفاظ با يعترب حماولة غش.

-6

جيب على الطالب املمتحن غلق اهلاتف ووضعه يف احملفظة ،يعترب محل الطالب اهلاتف أو وضعه يف جيبه أثناء
أداء االمتحان حىت ولو كان مغلقا حماولة غش .وحيق لألستاذ املراقب أو األستاذة املراقبة تفتيش الطالب أو
الطالبة إذا ظهر منهما ما يريب.

-7

كل اخالل ابلسري احلسن لالمتحان أو عدم االمتثال للتعليمات يعرض الطالب للمثول أمام اجمللس التأدييب.

-8

يف حالة غياب الطالب عن االمتحان مبربر مقبول ،جيب دفع املربر لرئيس القسم قبل مضي  72ساعة ،وإذا
كان املربر طبيا جيب أن حيمل ختم طبيبة الكلية.

-9

للطالب حق االطالع على ورقة اجابته حبضور األستاذ املمتحن ،وكذلك االطالع على اإلجابة النموذجية وسلم
التنقيط املفصل .تعلن اإلدارة عن موعد حصة االطالع على أوراق االجابة يف نفس اليوم الذي يتم فيه
اشهار حمضر العالمات.

 -10ال حيق للطالب التقرب من مسؤويل السنوات ملعرفة نتيجة امتحانه وعليه انتظار اشهار حمضر العالمات.
 -11للطالب حق طلب إعادة التصحيح قبل مضي  48ساعة من اطالعه على ورقة اجابته ،دون احتساب عطلة
هناية األسبوع.
 -12ال حيق للطلبة الذين فاهتم موعد حصة االطالع املطالبة مبوعد جديد ،وال يسقط حق الطلبة يف االطالع إذا
غاب األستاذ املمتحن عن املوعد املعلن عنه.
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