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 األولى المرحلة  خاصة بامتحاناتللطلبة تعليمات 

 2020-2019  نيثاالالسداسي من  

السداسي    يف إطار        السري احلسن المتحاانت  ا  الثاينضمان  اجلامعية  من  العم   حتيط  2020-2019لسنة   للبيداغوجياادة  نيابة 
 بلتعليمات التالية:و الربتوكول الصحي    إبجراءاتالتقيد    وجوب  كلية أن عليهملاملمتحنني ب ة األوىل  املرحلعلما مجيع الطلبة  

زانمة ر   . 2020  رأكتوب  10إىل    03من  يف الفرتة املمتدة    اينثاللسداسي  الدورة العادية لمن    املرحلة األوىل جترى امتحاانت   -1
 املنهجية. حدتني األساسية و س الو درو ب علق فقط  تتة تحاانت الكتابية احلضورياالم

 . هاتحن يف غري مي  أن له    حيق   احلجرة وال يف  أن يتأكد من ورود امسه يف القائمة املعلقة    كل طالب   لىع -2
 أن   كما،  االمتحان دقيقة من بداية    15مرور    بعد   قاعة االمتحان   إىل  خولالد ال حيق للطالب  ة  ة واحدعمدة االمتحان سا    -3

  . حلجرة من الدخولب بعد بداية االمتحان  ا  عمد ال يلتحقون  لألستاذ املراقب سلطة تقديرية يف منع الطلبة الذين 
إال   متحان قاعة اال ال حيق للطالب اخلروج من  تذة املراقبني و لتعليمات األساحي و صتوكول الالرب   إلجراءاتوجوب االمتثال     -4

 . أيذن األستاذ املراقب بذلك  نأبعد 
 جمتها. لرب   ،ى أمانة رئيس القسمسجيل أمسائهم لد تون  يدالذين هلم  نس  سايلالسنة الثالثة  طلبة  على  -5
ال حيق له الدخول إىل وإذا نسيهما     .اهلوية ووضعهما على الطاولة  احضار بطاقة الطالب وبطاقة  املمتحن جيب على الطالب     -6

+   شهادة التسجيلصورة + نسخة من    لذلك تقدي ويشرتط    .االدارةقاعة االمتحان إال بعد احلصول على ترخيص من  
 نسخة من بطاقة التعريف. 

ا على الطاولة أو حتتهوضعها  مينع منعا بات  و عند مدخل احلجرة   هاجيب وضع ضارها حإ الة  ح يفو احملافظ ضار  ح إل عدم ض  ف ي      -7
 يعترب حماولة غش.   اب   احتفاظ، وكل  اجليبلدروس يف  امبلخصات    االحتفاظ نع منعا بات  كما مي  ،نبهاجباأو  

حان ت أداء االمأثناء  أو وضعه يف جيبه اهلاتفالطالب ترب محل ة، يعفظاحمليف  ووضعه اتفاهلغلق جيب على الطالب املمتحن     -8
ملراقب أو األستاذة املراقبة تفتيش الطالب أو الطالبة إذا ظهر منهما ما حيق لألستاذ او   غش.ولو كان مغلقا حماولة    حت 

 يريب.
 .لتأدييبيعرض الطالب للمثول أمام اجمللس اتعليمات  لخالل بلسري احلسن لالمتحان أو عدم االمتثال لإكل      -9

 ظر.الن إعادةأو طلب   جابتهإورقة  االطالع على  طلب  حق للطالب  ليس   633طبقا للقرار       -10
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 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
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