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 سير االمتحانات

 تذكير بالقوانين

  :30/99/1399المؤرخ في  199من القرار رقم  91المادة 

 .من قبل األساتذة المراقبٌن إلٌهم احترام كل التوجٌهات المقدمة لبةٌنبغً على الط     

                                                             
 :30/99/1399المؤرخ في  199من القرار رقم  13المادة 

                                                                                                             االمتحان:ال ٌسمح ألي طالب المشاركة فً     
  للمؤسسة.إذا لم ٌكن مسجال فً القوائم الرسمٌة  
  المواضٌع.إذا وصل إلى قاعة االمتحان نصف ساعة بعد توزٌع 

مواضٌع االمتحان  ن إال بعد مضً نصف ساعة من توزٌعال ٌسمح للطالب بمغادرة قاعة االمتحا     
  االمتحان.ال ٌسمح للطالب العودة مرة ثانٌة إلى قاعة االمتحان بعد تسلٌمه ورقة 

                
 :1399/ 30/99المؤرخ في  199القرار رقم  من 19المادة 

ٌتزود بكل األدوات المسموح بها  إنعلى كل طالب  لالمتحان، ٌنبغًمن اجل السٌر الحسن  
دون الموافقة  أداة أٌةوال ٌسمح له استعارة  حسنة.فً ظروف  االمتحان إجراءلتمكٌنه من 

 المراقب.المسبقة لألستاذ 
 

 :1399/ 30/99المؤرخ في  199من القرار رقم  11المادة 

 االمتحانات إجراء أثناءتجري مراقبة صارمة لهوٌة الطلبة  
 

 :1399/ 30/99المؤرخ في  199من القرار رقم  10المادة 

 امتحانات.تضبط قائمة الحضور الطلبة من قبل األساتذة المراقبٌن داخل كل مدرج وقاعة  
امتحانهم )حتى ولو كانت  أوراقتسلٌم  االمتحاناتٌجب على كل الطلبة المشاركٌن فً 

 بٌضاء(.
 مرفقاالهٌئة التابعة  أوالقسم  إلىوٌسلم  الحراسة،ٌدون محضر  االمتحانانتهاء  إثرعلى 

 التالٌة:وٌتضمن المعلومات  االمتحان،بقائمة الطلبة المشاركٌن فً 
  االمتحانتسمٌة المادة وطبٌعة    
  االمتحان إجراءومدة  وتارٌخ وتوقٌتمكان 
  األساتذة المراقبٌن وإمضاءاسم ولقب 

 ساتذة المراقبٌن الغائبٌن فً الحراسة اسم ولقب األ 

  االمتحانالمسلمة عند انتهاء  المتحانعدد األوراق  

 امتحانهم أوراقوالذٌن لم ٌسلموا  االمتحانالمشاركٌن فً  اسم ولقب الطلبة 

  باالمتحانالحوادث والمالحظات الخاصة  

  وسلم التنقٌط. االمتحانموضوع 
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 عليها واإلطالع االمتحان أوراقتصحيح  وإعادةتصحيح 

 تذكير بالقوانين

  :30/99/1399المؤرخ في  199من القرار رقم  03 المادة
 لالمتحانالمسؤول عن المادة نشر نموذج مصحح  األستاذ امتحان، علىمن كل  االنتهاء إثر

 مفصل للتنقٌط. وسلم
 

 :30/99/1399المؤرخ في  199من القرار رقم  01المادة 

وال ٌحق للطالب  للطالب.امتحانه بعد تصحٌح كل امتحان حقا  أوراقعلى  االطالعٌعد  

 االستدراكً. االمتحان أوراقعلى  االطالع

 :30/99/1399المؤرخ في  199من القرار رقم  03دة االم

والسلم المفصل  لالمتحانامتحانه وعلى نموذج المصحح  أوراقبعد اطالع الطالب على  
 للتنقٌط،

ٌومٌن  أقصاهطلب تصحٌح ثان وذلك فً اجل  عالماته،مكن للطالب غٌر الراضً عن ٌ
 وال ٌقبل أي طعن خارج هذه المدة. لالطالع الفعلٌٌن( الموالٌٌن)ٌومً العمل 

 عن تصحٌح ثان. الطعن،تفسر عملٌة معالجة  إنٌمكن 
 

 :30/99/1399المؤرخ في  199من القرار رقم  01المادة 

 الالزمةالطلب الخطً من اجل تصحٌح ثان لدى رئٌس القسم الذي ٌتخذ التدابٌر  إٌداعٌجب  
مساوٌة  أو اعلًٌكون من رتبة  الثانً،األستاذ المكلف بالتصحٌح  بالسرٌة، لتعٌٌنالمحاطة 

 .األولالمصحح  األستاذومن نفس تخصص 

 
  :30/99/1399المؤرخ في  199من القرار رقم  03المادة 

 الحالة: فً هذه  األولى.تقارن العالمة الثانٌة بالعالمة  الثانً،تصحٌح  إثرعلى 
 ٌؤخذ المعدل \اقل من ثالث نقاط والعالمة األولىكان الفارق بٌن العالمة الثانٌة  إذا ،

 الحسبان،الحسابً بٌن العالمتٌن فً 
 ٌفوق ثالث  أومن العالمة األولى وكان الفارق ٌساوي  اعلًالثانٌة كانت العالمة  إذا

 الحسبان.نقاط تؤخذ العالمة األعلى فً 
 ٌفوق ثالث  أومن العالمة األولى وكان الفارق ٌساوي  ادنًكانت العالمة الثانٌة  إذا

 التأدٌبً.تؤخذ العالمة الدنٌا فً الحسبان نهائٌا وٌحال الطالب على المجلس  نقاط،
 
  :30/99/1399المؤرخ في  199القرار رقم  من 09 المادة

   الثانً.على ورقة امتحانه بعد التصحٌح  االطالع ٌحق للطالب ال
 

  :30/99/1399المؤرخ في  199من القرار رقم  01 المادة
 التصحٌح، إلعادةواحتمال وجود طلبات  االمتحان أوراقانتهاء عملٌة اطالع الطلبة على  إثر

 رئٌس القسم. إلى االمتحان وأوراقٌنبغً تسلٌم عالمات 


