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 السَّادة أعضاء اهليئة التدريسية نلفُت عناية 
 إىل القوانني املتعلقة بسري وإجراء االمتحاانت اجلامعية:

 
 بطريقة عادلة وآتمنة. تمتاااتلضمان إجراء اال يرجى االهتمام البالغ ابملوضوعات اآلتية 

 ر  ،  ومتكر  اآلررر تمنر  أو حماولرة الغر  ن الغر  جيب شرر  تمر ج ج يرة االتمتاراات ل طرال ر الر توك و تر   ه  أ .1
 . ا التيدي اجمل إىل صاحبهاحيال جرمية  ذلك

جيرب إعر اد هر ا و  ( ر االتمتاراات النهاييرة.دقيقرة 60)و ر االتمتااات النصريية،  ا  أقص  (دقيقة 50)تم ة االتمتاان  .2
كرون يقة ل سؤال الواح  ر االرتبرات الر ي يدق (1.5) ر ه ه اليرتات. ويكيي إعطاءاألسئ ة بطريقة ميكن اإلجابة ع يها 

 . (A-B-C-Dأتبع جمموعات ع ى األق  ) النسخ تمزج األسئ ة تمن. و ملنع الغ  و في  تمزج األسئ ة تمن جمموعات
  املمب وتمررررات املط ررررول تم ئهررررا ر االسررررتماتة البصرررررية ر هرررر ه  ر أتمررررر يتمب ررررو ياهيررررة و يييررررة جيررررب إرطررررات امل رررررف

 االرتباتات .
تمررن عرر م  تمراقبررة أسرتاذ املررادة أو الباحرر  املو ر  تمررن قبرر  األسررتاذ تمرع التي رر  أسررئ ة االتمتارران ر  رفرة التصرروير  رر تطبرع  .3

  ذا رة اجلهاز اخلاصة ابالستنساخ.ر تمكان التصوير أو ر  تصوير نسخة زاي ة أو بقاء نسخة
 ألستاذابفيكون التصوير تمن اجلهاز اخلاص  وتقة 15اق  تمن  إذا  ان ع د الوتقات. 

تمررع املراقررب قبرر   دقيقررة ع ررى األقرر  تمررن االتمتارران. وجيررب أن يتواجرر  30قبرر   بكرر  أنررواس االسررتمب ادات  يقرروم أسررتاذ املررادة .4
 ب ء االرتبات خبمسة دقايو.

تمرن األنسرب إعر اد و . قب  ب ء عم يرة االتمتاران تمع املراقب ذلكويتي   تمن  ،ج وك الطالقواي  يقوم األستاذ بتنظي    .5
 .إذا  ان ممكنا  ر اليص  ال تاسي قواي  ه ه ال

 االتمتاان.س  شخصي ا وإشراف  ع ى  جود أستاذ املادةو تات بمبي ة عن أي تم ك ة، جراء ارتبا، وإلتمن امله   اية األمهية .6
جيررررب أال يكررررون هنرررران شرررريء فرررروث املنضرررر ة أو أسرررري ها أمنرررراء االرتبررررات.  رررر ا السرررربب. سرررريت   ررررع  يررررع أنررررواس الكتررررب   .7

 الق   واملمااة. ويبقى فقطت و  ها قب  االتمتاان ووضمبها ع ى حواف الزجاج. وامل  را
جيرب التاقرو بمبنايرة تمرن هويرة الطرال تمرن قبر  و فررتة االتمتاران. طروال  فروث املنضر ة ة الطالب ووضمبهاهوي جيب إحضات .8

 امل رف . 
 شرهادة الطالرب أو بطاقرة  االرتبرات ابسرتخ ام م رون بطاقرة تمبريرص شخصرية أن ير ر ميكن ل طال الر ين ال حي

 ا وية اليت مت إص اتها ح يث ا.
 .ر وقت  احمل دوإجراؤه  جيب الب ء ر االرتبات .9
 .ر المبمادةر أتمام عن تمسات االتمتاان رال تم ت   املراقبون تمسؤولون .10
 املقبول.وحي توه  بك  أنواس التا ير  ر أمناي  الطال قب  االتمتاان أو تمكان  واميكن ل م رف  أن يغ .11
ا امل ررررف تمرررن  قيرررو بمبررر  النقرررار الررريت يراهرررا ضرررروتية جلمبررر  اليارررص أ ثرررر هررر وء   مينرررع املرررادة أن ال ذع رررى أسرررتا ينبغررري .12

 (.قمب )تمث  تغي  تمكان الطالب وتمو . وتموضوعية 
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 تقر   التوضرياات الازتمرة ررال الر قايو اخلمرا األسرات ة ينبغي ع رى ،وتمريح أج  إجراء االتمتاان ر وسط هادئ تمن .13
 ابلسؤال واالستيسات. بمب ها ال يسمح ،األوىل ر ب اية االرتبات

 .ا ر القاعة أم التموجود   أستاذ املادة سواء أ ان ،االتمتاان إال بمب  ا تمالينبغي أال يغادت املراقب القاعة  .14
 .اتص النقالةاحلاسول وا و  واستخ ام أجهزة  قراءة  تال و  ه  ،ع ى املراقب أن ال ين غ  أتموت تنار اإلشراف .15
إىل  ظررر بمبضرره أو ينتمررع بمبرر ،   رر ير الطررال الرر ين يتارر   بمبضرره لرر  ، و  رر  أو حماولترر  ضرررل مراقررب أن يمبمرر  حم .16

 .م(/ 9املادة  ،ال. )الياة تنظي  الطالب وأتديب تمن األشك شك أي  الغ أو حياولون  بمب ، أوتاث
شرريء تمكتررول يتمب ررو ابملررادة فرريمكن  أي  فيرر إذا تمررا وجرر   ،.  رر ا السررببالرر ي جي ررا ع يرر  املكتررب الطالررب تمسررؤول عررن .17

برر ون نظررر و قيررو هرر   تبرر  الطالررب أو ال. وتمررن احلكمررة ر هرر ا املوضرروس إعطرراء  رر ير تمررن  ر حقرر  إجررراء عم يررة الغرر 
 قب  املراقب  قب  ب ء االرتبات.

حررواف النافرر ة وع ررى املنضرر ة ع ررى ووضررمبها  ،mp3 سرريت   ررع األجهررزة اإللكرتونيررة تمثرر  تم ررغات ،قبرر  برر ء االتمتارران .18
ر وضررع تمغ ررو متاتم ررا. ال يمبتررا ا رراتص الرر ي مت إيقرراف  واتررص احملمولررة ل طررال والطالبرراتسررتكون ا ، و اخلاصررة ابملراقررب 

 ت غي   وشاشت  أو تب ي   إىل وضع الطايرة فقط تمغ قا . 
ي  األجهرزة اإللكرتونيرة األرررج قبر  بر ء االرتبرات وجيرب تسر  ،وجت ت اإلشاتة إىل أن  جيب إيقاف ت رغي  ا واترص احملمولرة

 وإال فسيت  إجراء النسخ والغ . ،إن وج ت
 .ا ابت  واملمااة ممنوعا تمنمب   ناء االتمتااات يكون تبادل الق  أمر  .19
 اليت أع نها المبمادة.  غي  تتيخ ووق  االتمتاان وقاعت جيب ع م ت .20

جيب إباغ تمكتب المبمادة تمن رال التمراك تيري قبر  يروم واحر   ،ضروتي   لر احلاالت اليت يكون فيها التمب ي  والتب و 
 ع ى األق .

يرررتمكن تمرررن حضررروت االتمتاررراات بسررربب عررر ت تمقبرررول إبررراغ المبمرررادة تمقررر تما  جيرررب ع رررى عضرررو هيئرررة التررر تيا الررر ي ال .21
 ابلضروتة.

االتمتاران النصريي  ر أسربوس صريوفجيب الت    بمب م إبقاء أي  تال ودفرت وتصوير وتما إىل ذلرك تمرن املسرت زتمات ر ال .22
 . وترتمىوالنهايي. وأيضا جيب الت    أن  ستجمع ه ه املست زتمات تمن قب  طاق  التنظيص 

 قاعرة االتمتارران. وحيظررر تمغرادتة الطررال املوجررودين ردقيقررة تمررن بر ء االتمتارران يقب ررون  15الطرال الرر ين نترون ر أول  .23
 .ا ابت  اليرتة دون أي سبب تمنمب  قاعة االتمتااات رال ه ه  ابل ار 

 
 على تفهمكم ومسامهتكم يف البدء واالنتهاءنشكركم        

                           العمادة


