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تدعو نيابة العمادة للبيداغوجيا السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم اإلسالمية على مستوى
األقسام األربعة ،إىل احلرص والعمل على اجناز االلتزامات البيداغوجية املتعلقة ابمتحاانت السداسي األول
يف الوقت احملدد ،وذلك من خالل التقيد ابلتعليمات التالية:
-1

جترى امتحاانت الدورة العادية يف الفرتة املمتدة من  11إىل  22جانفي .2222

-2

يلتزم األستاذ بفرتات الرقابة املعلن عنها ،وال حيق له تغييها أو التبادل إال برتخيص مسبق من رئيس القسم.

-1

جيب أن يتم سحب أسئلة االمتحان قبل يوم االمتحان بيوم على األقل .وجيب أن تتضمن ورقة األسئلة كل
املعلومات الضرورية – اجلامعة ،الكلية ،القسم ،السنة ،التخصص ،املقياس ،التاريخ ،التوقيت ،اسم ولقب
األستاذ ،سلم التنقيط اجململ عن كل سؤال-

-4

حيضر األستاذ املراقب إىل قاعة االمتحان ربع ساعة قبل الوقت احملدد ،ويضمن جلوس الطلبة مبا ال خيل ابلسي
احلسن لالمتحان .كما يراقب بطاقات الطلبة املمتحنني ويتأكد من هويتهم .ومينع عليه منعا ابات االنشغال أثناء
فرتة الرقابة مبا خيل بواجبه.

-5

قانوان ال يسمح للطالب الدخول إىل قاعة االمتحان إذا وصل بعد  12دقيقة من بداية االمتحان ،ولألستاذ
املراقب سلطة تقديرية يف منع الطالب الذي يبقى خارج قاعة االمتحان متعمدا من دخول قاعة االمتحان.

-6

يف حالة الغش حتفظ احملرتزات اخلاصة ابلغش وحيرر حمضر بذلك ممضي من طرف األستاذ املراقب ،يسلم حمضر
واقعة الغش مع احملرتزات إىل السيد رئيس القسم.

-7

يتم تصحيح امتحاانت مرحلة الليسانس من  22وليس أقل ،أما امتحاانت مرحلة املاسرت فألستاذ املمتحن أن
يصحح من  16وله أن يصحح من  22اذا كان عدد احلصص ال يكفي الحتساب عالمة احلضور.

-8

حيب أن يتم االنتهاء من عملية تصحيح االمتحاانت ورصد العالمات على مستوى األرضية الرقمية
 ،PROGRESابلنسبة للدورة العادية وكذلك التطبيقات اخلاصة ابلسداسي األول ،قبل اتريخ 12
جانفي.

-9

يرصد األستاذ الدائم العالمات بنفسه ويطبع حمضر العالمات وميضيه ويسلمه لرئيس القسم مرفقا ابإلجابة
النموذجية ،وسلم التنقيط املفصل.

 -12يؤشر رئيس القسم على حمضر العالمات واإلجابة النموذجية ،وتشهر مسؤولة السنة نسخة منهما للطلبة ،كل
حمضر غي ممضي أو غي مرفق ابإلجابة النموذجية ال يؤشر عليه رئيس القسم ،وال تتسلمه مسؤولة السنة ،و ال
يتم اشهاره.
 -11حيتفظ األستاذ املمتحن أبوراق اإلجابة وال يسلمها ملسؤول(ة) السنة .حيث حيدد األستاذ يف يوم ارجاع حمضر
العالمات موعد احلصة اخلاصة ابطالع الطلبة على أوراقهم ،وتعلن اإلدارة ذلك للطلبة .كل الطلبة هلم احلق يف
االطالع على أوراق اإلجابة بال استثناء وال حيتاج ذلك إىل تسجيل ،بشرط أن يتم ذلك أثناء احلصة املعلن
عنها ويف حضور األستاذ املمتحن.
 -12للطالب احلق يف طلب إعادة التصحيح وجيب أن يقوم بتسجيل طلبه لدى مسؤول(ة) السنة خالل 48ساعة
من اطالعه على ورقة االمتحان اخلاصة به.
 -11ال حيق لألستاذ تغيي عالمات الطلبة يف األرضية بعد االطالع واملراجعة ،إال بعد تصحيحها يف احملضر الورقي
املصادق عليه من طرف رئيس القسم واملودع عند مسؤول(ة) السنة ابلقسم ،وضمن اآلجال احملددة.
 -14كل طالب تغيب عن االمتحان يف الدورة العادية بغي عذر مقبول قانوان جيب التأشي على خانة الغياب عند
رصد عالماته يف  ،progresغي أنه إذا تغيب الطالب بعذر مقبول فإنه يستفيد من امتحان تعويضي دون أن
يسقط حقه يف الدورة االستدراكية .وعلى األساتذة األفاضل مراجعة إدارة القسم يف ذلك.
 -15يتم اإلقصاء فقط وحصراي من خالل وثيقة صادرة من رئيس القسم تسلم ملسؤول املنصة الرقمية ،تتضمن قائمة
الطلبة املقصيني ممن صرح أستاذ املادة بتجاوزهم العدد املسموح قانوان من الغياابت ـ بعد التأكد من أن الطالب
املعين ابإلقصاء ليس يف وضعية عطلة أكادميية.
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