
  االمتحانات سیر
 

 األساتذة قبل من إليهم املقدمة التوجيهات كل احرتام الطلبة على ينبغي املراقبة، امتحانات أثناء :01  املادة

 .املراقبني

 - .للمؤسسة الرمسية القوائم يف مسجال يكن مل إذا :االمتحان يف املشاركة طالب ألي يسمح ال : 02 املادة

 . ) دقيقة 30( - ساعة نصف املواضيع توزيع بعد االمتحان مكان إىل وصل إذا

 مواضيع توزيع من ) دقيقة 30 ( ساعة نصف مضي بعد إال االمتحان قاعة مغادرة طالب ألي يسمح ال

 .االمتحان

 له يسمح االضطرار، حالة ويف االمتحان، ورقة تسليمه بعد االمتحان قاعة إىل ثانية مرة العودة للطالب يسمح ال

 .املراقبني األساتذة أحد مبراقبة باخلروج

 �ا املسموح األدوات بكل يتزود أن طالب كل على ينبغي لالمتحان، احلسن السري أجل من : 03 املادة

 لألستاذ املسبقة املوافقة دون أداة أي استعارة له يسمح وال حسنة؛ ظروف يف االمتحان إجراء من لتمكينه

 .املراقب

 .االمتحانات إجراء أثناء الطلبة هلوية مراقبة جترى : 04 املادة

 الطلبة كل على جيب .امتحانات وقاعة مدرج كل داخل املراقبني األساتذة قبل من الطلبة حضور قائمة تضبط

  .)بيضاء كانت ولو حىت( امتحا�م أوراق تسليم االمتحان يف شاركوا الذين

 االمتحان، يف املشاركني الطلبة بقائمة مرفوقا القسم إىل ويسلم احلراسة، حمضر يدون االمتحان انتهاء بعد

 :التالية املعلومات يتضمن

 - .االمتحان وطبيعة املادة تسمية

 - .االمتحان إجراء ومدة وتوقيت وتاريخ مكان

 - .املراقبني األساتذة وإمضاء ولقب اسم

 - .احلراسة يف الغائبون املراقبني األساتذة ولقب اسم

 - .االمتحان انتهاء عند املسلمة االمتحان أوراق عدد

 - .امتحا�م أوراق يسلموا مل والذين االمتحان يف املشاركون الطلبة ولقب اسم

 - .باالمتحان اخلاصة واملالحظات احلوادث

  االمتحان موضوع

  
  
  
  
  



  

   االمتحانات في الغیاب
 

 .املعين االمتحان يعوض امتحان يف باملشاركة للطالب النهائي االمتحان يف املربر الغياب يسمح : 05 املادة

 ال احلالة، هذه يف .االمتحان ذلك يف 20 / 00 عالمة منح إىل النهائي االمتحان يف املربر غري الغياب يؤدي

 .املعين االمتحان يعوض الذي االمتحان من الطالب يستفيد

 :املقبولة املربرة الغيابات حاالت : : 06 املادة

 - .)�ا مسموح أيام ثالثة :وفاة شهادة( واألقرباء والفروع األصول وفاة

 - .)�ا مسموح أيام ثالثة :الزواج عقد( املعين زواج

 بالنسبة الطبية الشهادة وحسب لألبوة بالنسبة �ا مسموح أيام ثالثة :الوالدة شهادة( األمومة أو األبوة عطلة

 - .)لألم

 املكوث مدة حسب �ا املسموح الغياب أيام عدد :باملستشفى اإلقامة شهادة(للمعين باملستشفى اإلقامة

 - .)باملستشفى

 عن التوقف مدة حسب �ا املسموح الغياب أيام عدد :حملف طبيب قبل من مسلمة طبية شهادة( املعين مرض

 - .)العمل

 مدة حسب �ا املسموح الغياب أيام عدد املؤهلة، اهليئات طرف من تسلم املربرة الوثائق( رمسية دعوة أو استدعاء

 - .)النشاط

 - .مربرة أخرى قاهرة حاالت

 )الفعلية العمل أيام( أيام 3  ثالثة خالل القسم مصاحل إىل االمتحان يف الغياب مربر يبلغ أن ينبغي : 07 املادة

 أو الربيد طريق عن املربر تبليغ حالة يف .مقبول غري املربر يعترب األجل، هذا تعدى وإذا .الغياب لتاريخ املوالية

   .)لذلك إثباتا الربيد ختم يعد( اآلجال نفس ويف الفاكس

  

  

  

  

  

  

  



 

 واإلطالع تصحيحها إعادة االمتحان، أوراق تصحيح

  عليها
 وسلم لالمتحان، مصحح منوذج نشر املادة عن املسئول األستاذ على امتحان، كل من االنتهاء إثر : 08 املادة

 .للتنقيط مفصل

 أو /و العالمات صب أثناء خطأ بكل األستاذ إعالم ليتسىن املداوالت قبل العالمات كل نشر ينبغي :09 املادة

 .املداوالت قبل االقتضاء عند تصحيحه أجل من املعدل حساب

 اإلطالع للطالب حيق ال للطالب؛ حقا امتحان، كل تصحيح بعد امتحانه أوراق على اإلطالع يعد : 10 املادة

 .االستدراكي االمتحان أوراق على

 للتنقيط، املفصل والسلم لالمتحان املصحح النموذج وعلى امتحانه أوراق على الطالب إطالع بعد : 11 املادة

 )الفعلي العمل أيام( يومني أقصاه أجل يف وذلك ثان تصحيح طلب عالمته، عن الراضي غري للطالب ميكن

 .ثان تصحيح عن الطعن معاجلة عملية تسفر أن ميكن .املدة هذه خارج طعن أي يقبل وال لإلطالع، املواليني

 الالزمة التدابري يتخذ الذي القسم رئيس لدى ثان تصحيح أجل من اخلطي الطلب إيداع جيب : 12 املادة

 ختصص نفس من و مساوية أو أعلى رتبة من يكون الثاين، بالتصحيح املكلف األستاذ لتعيني بالسرية، احملاطة

 .األول املصحح األستاذ

 :احلالة هذه يف .األوىل بالعالمة الثانية العالمة تقارن الثاين، التصحيح إثر على : 13 املادة

 يف العالمتني بني احلساي املعدل نقاط،يؤخذ ثالث من أقل األوىل العالمة و الثانية العالمة بني الفارق كان إذا

 احلسبان

 العالمة تؤخذ نقاط ثالث يفوق أو يساوي الفارق كان و األوىل العالمة من أعلى الثانية العالمة كانت إذا

 .احلسبان يف األعلى

 الدنيا العالمة تؤخذ نقاط ثالث يفوق أو يساوي الفارق كان و األوىل العالمة من أدىن الثانية العالمة كانت إذا

 .التأدييب ا�لس على الطالب حيال و �ائيا احلسبان يف

 .الثاين التصحيح بعد امتحانه ورقة على اإلطالع للطالب حيق ال : 14 املادة

 ينبغي التصحيح إلعادة طلبات وجود احتمال و االمتحان أوراق على الطلبة إطالع عملية انتهاء إثر : 15 املادة

 .القسم رئيس إىل االمتحان أوراق و عالمات تسليم




