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 9509جانفي  55منوبة ، في 

 

 

 نظام اإلمتحانات
 

 المترشحون الجتياز االمتحانات  إلنسانيات بمنوبةكلية اآلداب والفنون وايخضع طلبة     
 :التالي  االمتحاناتلفصول نظام 

 

خيضع ادلًتشحون وجوبا دلقتضيات منشور السيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي : الفصل األول
ولإلجراءات اجلامعية ،  االمتحاناتادلتعلق بتنظيم  5152ديسمرب  52ادلؤرخ يف  25عدد 

 . االمتحاناتوالقرارات الصادرة عن األساتذة ادلسؤولني عن القاعات اليت جترى هبا 

 قبل الوقت ادلخصص لذلك . االمتحاناتدخول قاعات  مًتشحكل  : حيجر على 9الفصل 

  )عريف وطنيةبطاقة تو  شهادة ترسيم بطاقة طالب ، (مبا يثبت ىويتو  ادلًتشح: يستظهر  3الفصل 
 مسبقا باإلدارة لإلعالم . االتصالوإن تعذر عليو ذلك وجب 

 ادلًتشح وجوبا على ورقة احلضور عند الدخول وعند اخلروج  ي: ديض 4الفصل 

 على ادلصطبة حال دخولوإيداع ما حبوزهتم من وثائق وأدوات  كل مًتشحيتعني على  :   5الفصل 
فو قبل بداية إال يف صورة تعليمات مغايرة متخذة من قبل األستاذ ومعلنة من طر  االمتحانىل قاعة إ

 .االمتحان
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 االمتحاناتحتجريا تاما إىل قاعات أو احلواسيب احملمولة : حيجر إدخال اذلاتف اجلوال  6الفصل 
 إىل تتبعات تأديبية.ويتعرض كل خمالف ،  مهما كان السبب

 انطالقبعد مضي نصف ساعة عن  االمتحاناتدخول قاعات  مًتشحكل على  حيجر :  7الفصل 
 .اإلمتحان 

سباب ، ويف احلاالت ألي سبب من األ االمتحاناتن قاعات : دينع منعا باتا اخلروج م 8الفصل  
 القصوى والضرورية يطلب ادلمتحن ذلك من األستاذين ادلراقبني حىت يؤمنا لو مرافقة .

الساعة األوىل لبداية احلصة على قبل هناية  االمتحان: الديكن ألي مًتشح مغادرة قاعة  9الفصل 
قبل خروجو حىت ولو كانت ورقة التحرير فارغة إذ يكتب عليها "أسلم ورقة  االمتحانن يرجع ورقة أ

 .بيضاء " وديضي 

دون سواه  االمتحانالذي توفره إدارة ادلؤسسة يوم  االمتحان: يستعمل ادلًتشح كراس  05الفصل 
ودينع منعا باتا وضع ، يتو وذلك بذكر كل ادلعلومات اخلاصة هبو ت من تعمريه بدقة وىو ملزم بالتثب

وقبل إرجاعو إىل األساتذة  االمتحانخر مرحلة من آوإحكام إلصاقو يف عليو شارات أو رموز إ
 .ادلراقبني

كل مًتشح ملتزم بتطبيق التعليمات الصادرة عن األستاذين ادلراقبني ) تغيري ادلقعد :  00الفصل  
 القانونية ادلناسبة....إخل ( وكل خمالفة لذلك تستتبع باإلجراءات 

 . االختبارأثناء كامل فًتة  االمتحان: دينع التدخني يف قاعة  09الفصل 
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، كما أن كل كتابة على الطاولة ينتج عنها تتبعات تأديبية ة غش : كل غش أو حماول 03الفصل 
 .تتعلق مبادة ديتحن فيها الطالب ومل يعلم هبا األستاذ ادلراقب مسبقا تعترب وسيلة غش

 .االمتحانمدة إجتياز  : وجوب الكشف عن الوجو ، كامل 04الفصل 

 

 العميد                                                                                      

 

 عبد السالم عيساوي                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


