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بالطلبة

تذكير بقوانين سير االمتحانات
القرار رقم  177المؤرخ في 1377/77/30
المادة  :71ينبغي على الطلبة احرتام كل التوجيهات املقدمة إليهم من قبل األساتذة املراقبني.
المادة  :13ال يسمح ألي طالب املشاركة يف االمتحان:


إذا مل يكن مسجال يف القوائم الرمسية للمؤسسة.



إذا وصل إىل قاعة االمتحان نصف ساعة بعد توزيع املواضيع.

ال يسمح للطالب مبغادرة قاعة االمتحان إال بعد مضي نصف ساعة من توزيع مواضيع االمتحان ال
يسمح للطالب العودة مرة ثانية إلى قاعة االمتحان بعد تسليمه ورقة االمتحان.
المادة  :17من اجل السري احلسن لالمتحان ينبغي على كل طالب إن يتزود بكل األدوات املسموح
هبا لتمكينه من إجراء االمتحان يف ظروف حسنة .وال يسمح له استعارة أية أداة دون املوافقة املسبقة
لألستاذ املراقب.
المادة  :11جتري مراقبة صارمة هلوية الطلبة أثناء إجراء االمتحانات.
المادة :10تضبط قائمة احلضور الطلبة من قبل األساتذة املراقبني داخل كل مدرج وقاعة امتحانات.
جيب على كل الطلبة املشاركني يف االمتحانات تسليم أوراق امتحاهنم (حىت ولو كانت بيضاء).
على إثر انتهاء االمتحان يدون حمضر احلراسة ،ويسلم إىل القسم أو اهليئة التابعة مرفقا بقائمة الطلبة
املشاركني يف االمتحان ،ويتضمن املعلومات التالية:



تسمية املادة وطبيعة االمتحان



مكان وتاريخ وتوقيت ومدة إجراء االمتحان



اسم ولقب وإمضاء األساتذة املراقبني



اسم ولقب األساتذة املراقبني الغائبني يف احلراسة



عدد األوراق المتحان املسلمة عند انتهاء االمتحان



اسم ولقب الطلبة املشاركني يف االمتحان والذين مل يسلموا أوراق امتحاهنم



احلوادث واملالحظات اخلاصة باالمتحان



موضوع االمتحان وسلم التنقيط.
تصحيح وإعادة تصحيح أوراق االمتحان و اإلطالع عليها

المادة :03إثر االنتهاء من كل امتحان على األستاذ املسؤول عن املادة نشر منوذج مصحح
لالمتحان وسلم مفصل للتنقيط.
المادة  :01يعد االطالع على أوراق امتحانه بعد تصحيح كل امتحان حقا للطالب .وال حيق
للطالب االطالع على أوراق االمتحان االستدراكي.
المادة  :03بعد اطالع الطالب على أوراق امتحانه وعلى منوذج املصحح لالمتحان والسلم املفصل
للتنقيط ،ميكن للطالب غري الراضي عن عالماته ،طلب تصحيح ثان وذلك يف اجل أقصاه يومني
(يومي العمل الفعليني) املواليني لإلطالع وال يقبل أي طعن خارج هذه املدة.
ميكن إن تفسر عملية معاجلة الطعن ،عن تصحيح ثان.

المادة  :01جيب إيداع الطلب اخلطي من اجل تصحيح ثان لدى رئيس القسم الذي يتخذ التدابري
الالزمة احملاطة بالسرية ،لتعيني األستاذ املكلف بالتصحيح الثاين ،يكون من رتبة اعلى أو مساوية ومن
نفس ختصص األستاذ املصحح األول.
المادة  :03على إثر تصحيح الثاين ،تقارن العالمة الثانية بالعالمة األوىل .يف هذه احلالة:


إذا كان الفارق بني العالمة الثانية والعالمة األوىل اقل من ثالث نقاط ،يؤخذ املعدل احلسايب
بني العالمتني يف احلسبان،



إذا كانت العالمة الثانية اعلي من العالمة األوىل وكان الفارق يساوي أو يفوق ثالث نقاط
تؤخذ العالمة األعلى يف احلسبان.



إذا كانت العالمة الثانية ادىن من العالمة األوىل وكان الفارق يساوي أو يفوق ثالث نقاط،
تؤخذ العالمة الدنيا يف احلسبان هنائيا وحيال الطالب على اجمللس التأدييب.

المادة :07ال حيق للطالب االطالع على ورقة امتحانه بعد التصحيح الثاين.
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