اجلمهوريــة اجلزائرية الدميقراطية الشعبي ــة
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur
Et de la Recherche Scientifique
Université–Batna 1

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة– باتنة 1

كـلية العلوم اإلسـالمية

Faculté des Sciences Islamiques

باتنة في  /25..................:سبتمبر

Batna, le :........................2020/

تعليمات خاصة بامتحانات السداسي الثاني 2020-2019
يف إطار ضمان السري احلسن المتحاانت السداسي الثان من السنة اجلامعية  2020-2019هتيب نيابة العمادة للبيداغوجيا
جبميع أساتذة الكلية التقيد بتعليمات الربتوكول الصحي وابلتعليمات البيداغوجية التالية:
 .1جترى امتحاانت املرحلة األوىل من السداسي الثان اخلاصة ابلسنة الثالثة ليسانس مجيع التخصصات والسنة األوىل ماسرت
شريعة يف الفرتة املمتدة من  03إىل  10أكتوبر . 2020
 .2يتم اجراء االمتحاانت وفقا لرزانمة املرحلة األوىل ،املعلن عنها ويف ظل االلتزام التام ابلربتوكول الصحي.
 .3الدروس املعنية ابالمتحان احلضوري الكتايب هي دروس الوحدة األساسية واملنهجية ،مدة االمتحان ساعة واحدة فقط ،يتم
تقييم مجيع االمتحاانت من 20
 .4جيب أن يتم سحب أسئلة االمتحان بفرتة كافية ،كما جيب أن تتضمن ورقة األسئلة كل املعلومات الضرورية – اجلامعة،
الكلية ،القسم ،السنة ،التخصص ،املقياس ،التاريخ ،التوقيت ،اسم ولقب األستاذ ،سلم التنقيط اجململ عن كل سؤال-
 .5يلتزم األستاذ بفرتات الرقابة املعلن عنها ،وال حيق له تغيري فرتة الرقابة أو التبادل إال برتخيص مكتوب مسبق من رئيس القسم.
 .6حيضر األستاذ املراقب إىل قاعة االمتحان نصف ساعة قبل الوقت احملدد.
 .7يراقب األستاذ بطاقات الطلبة املمتحنني ويتأكد من هوايهتم.
 .8يضمن األستاذ املراقب جلوس الطلبة مبا يقتضيه الربوتوكول الصحي ومبا ال خيل ابلسري احلسن لالمتحان.
 .9مينع منعا ابات انشغال األستاذ املراقب أثناء فرتة الرقابة مبا خيل بواجبه (القراءة ،احلديث ،استعمال اهلاتف.).....
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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.
يستلم األستاذ املمتحن أوراق اإلجابة يف اليوم الذي جرى فيه االمتحان.
يرجع األستاذ املمتحن أوراق اإلجابة املصححة مصحوبة ابإلجابة النموذجية ونسخة من األسئلة ،وسلم التنقيط

املفصل ،بعد  05أايم من إجراء االمتحان كأقصى أجل.
طبقا للقرار  633ال حيق للطالب االطالع على ورقته أو طلب إعادة النظر.
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