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تعليمات للطلبة خاصة بامتحانات المرحلة األولى
من السداسي الثاني 2020-2019
يف إطار ضمان السري احلسن المتحاانت السداسي الثاين من السنة اجلامعية  2020-2019حتيط نيابة العمادة للبيداغوجيا
علما مجيع الطلبة املرحلة األوىل املمتحنني بلكلية أن عليهم وجوب التقيد إبجراءات الربتوكول الصحي وبلتعليمات التالية:
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جترى امتحاانت املرحلة األوىل من الدورة العادية للسداسي الثاين يف الفرتة املمتدة من  03إىل  10أكتوبر  .2020رزانمة
االمتحاانت الكتابية احلضورية تتعلق فقط بدروس الوحدتني األساسية واملنهجية.
على كل طالب أن يتأكد من ورود امسه يف القائمة املعلقة يف احلجرة وال حيق له أن ميتحن يف غريها.
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مدة االمتحان ساعة واحدة ال حيق للطالب الدخول إىل قاعة االمتحان بعد مرور  15دقيقة من بداية االمتحان ،كما أن
لألستاذ املراقب سلطة تقديرية يف منع الطلبة الذين ال يلتحقون عمدا بعد بداية االمتحان بحلجرة من الدخول.
وجوب االمتثال إلجراءات الربتوكول الصحي ولتعليمات األساتذة املراقبني وال حيق للطالب اخلروج من قاعة االمتحان إال
بعد أن أيذن األستاذ املراقب بذلك.
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على طلبة السنة الثالثة ليسانس الذين هلم ديون تسجيل أمسائهم لدى أمانة رئيس القسم ،لربجمتها.
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 تقدي صورة  +نسخة من شهادة التسجيل +
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نسخة من بطاقة التعريف.
يفضل عدم إحضار احملافظ ويف حالة إحضارها جيب وضعها عند مدخل احلجرة ومينع منعا بات وضعها على الطاولة أو حتتها
أو جبانبها ،كما مينع منعا بات االحتفاظ مبلخصات الدروس يف اجليب ،وكل احتفاظ با يعترب حماولة غش.
جيب على الطالب املمتحن غلق اهلاتف ووضعه يف احملفظة ،يعترب محل الطالب اهلاتف أو وضعه يف جيبه أثناء أداء االمتحان
حت ولو كان مغلقا حماولة غش .وحيق لألستاذ ا ملراقب أو األستاذة املراقبة تفتيش الطالب أو الطالبة إذا ظهر منهما ما
يريب.
كل إخالل بلسري احلسن لالمتحان أو عدم االمتثال للتعليمات يعرض الطالب للمثول أمام اجمللس التأدييب.
طبقا للقرار  633ليس للطالب حق طلب االطالع على ورقة إجابته أو طلب إعادة النظر.
انئب العميد البيداغوجيا

