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 تعليمات خاصة بسير االمتحانات

التعليمات  جملة من إلى اءاألعزنلفت انتباه الطلبة  وطبقا للقوانين والتشريعات المعمول بها،  حرصا على ضمان السير الحسن لالمتحانات،      

 الملزمون بتطبيقها حتى تسير االمتحانات في ظروف جيدة والمتمثلة فيما يلي:

 بنصف ساعة قبل بدء االمتحان.مباشرة بها  ومكان تواجدها ليلتحقعلى كل طالب التعرف على قاعة االمتحان   .1

 وال يملك بطاقة الطالب. الممتحنين،في قوائم  ال يسمح ألي طالب بإجراء االمتحان إذا لم يكن مسجال .2

 إجراء االمتحان. أثناءالطالب الممتحن  أمامتقديم بطاقة الطالب عند الطلب وتوضع  إجبارية .3

        متحان وذالك بتصفح بطاقة الطالب على األساتذة المراقبين التأكد من هوية الطلبة في كل ا .4

 المراقب. ألستاذااصطحاب كل الوسائل واألدوات الضرورية، وال يسمح بتداولها بين الطلبة أثناء فترة االمتحان إال بإذن  إلزامية .5

 الكتب إلىة بجانب الممتحن باإلضاف آو الطاولة،وسيلة اتصال على  أيأو  المحمولة، األجهزةيمنع منعا باتا وضع الهواتف أو  .6

 والمذكرات والمحافظ والحقائب اليدوية عدا أدوات االمتحان.     

 الهاتف النقال قبل انطالق االمتحان وعدم استعماله كآلة حاسبة. إغالقيجب  .7

 ضرورة االمتثال لتوجيهات األساتذة المراقبين.    .8

 يمنع منعا باتا الدخول بعد مضي نصف ساعة من توقيت االمتحان. .9

                                                    يمنع منعا باتا الخروج من قاعة االمتحان إال بعد مرور نصف ساعة من انطالقه. .10

 عقوبات تأديبية صارمة. إلىتعرض صاحبها  أصنافهكل محاولة للغش بجميع  .11

 ة علىقبل مغادرة قاعة االمتحان يجب على الطالب التأكد من توقيعه على محضر الحضور ومن كتابة كل المعلومات الضروري .12

 المقدمة. اإلجابةورقة      

 لتسهيالمتحان وسير ا أثناءخلق الفوضى  االمتحان لتفادي إجراءوبعد  أثناءالقاعات والمدرجات  أروقةيمنع منعا باتا الوقوف في  .13

 .األمن أعوانعمل        

 بطاقة التعريف الوطني أوفي حالة ضياع بطاقة الطالب على الطالب تقديم التصريح بالضياع مع شهادة مدرسية  .14

 ال يسمح للطالب العودة مرة ثانية إلى قاعة االمتحان بعد تسليمه ورقة االمتحان .15

    يسمح له بالخروج بمرافقة أحد األساتذة المراقبين، رحالة االضطرافي  و .16

 مالحظة: 

 يتعرض االمتحان،اعات قالفوضى داخل  إثارة أوأي سلوك من شانه إعاقة السير العادي لالمتحان  أو أعاله،بالتعليمات المذكورة  إخاللكل    

 صارمة قانونية  تعقوبا إلىصاحبها 

 نائب العميد للبيداغوجيا                                                                             


