
 

 

 
لضمان السٌر الحسن لالمتحانات األستدراكٌة للسنتٌن األول والثانٌة التً تنطلق ابتداء من ٌوم                        

:  ٌجب على الطلبة االلتزام بالضوابط التالٌة16/09/2018 إلى  غاٌة ٌوم األحد 09/2018 /09األحد   

.           التعرف على قاعة االمتحان مسبقا من خالل القوائم المعلقة  

 العلوٌة األول والثانً والثالث حسب جدول توزٌع ق، والطواب(CDR) األرضًق، الطاب:  تتوزع قاعات االمتحانات على المبنى الجدٌد

. القاعات  

. دقائق قبل انطالقه 10  ٌجب على الطالب الحضور إلى قاعة االمتحان   

.   دقٌقة15ال ٌقبل التخلف أكثر من   

. (بطاقة الطالب، أو بطاقة التعرٌف ال غٌر) الهوٌة إجباري ةاستظهار بطاق  

.ال ٌسمح لطالب غٌر حامل لبطاقة الهوٌة المشاركة فً االمتحان  

.ال ٌسمح للطالب غٌر المدرج اسمه فً القائمة دخول قاعة االمتحان  

.ٌمنع تغٌٌر قاعة االمتحان سوى المبرمجة  

.توضع المحافظ وجمٌع المراجع غٌر الالزمة لالمتحان جانبا، فً مقدمة القاعة أو فً الخلف   

.ٌوضع الجهاز مع األدوات األخرى فى مقدمة القاعة’ ٌمنع منعا باتا حمل أو استعمال الهاتف النقال و توابعه خالل مدة األمتحان  

:ٌلتزم الطالب باالنضباط واحترام نظام االمتحان واالمتثال ألوامر األساتذة المشرفٌن على االمتحان من حٌث   

 توزٌع وترتٌب الطلبة فً القاعة                                            . 

  ( بطاقة التعرٌف وبطاقة الطالب، أ) مراقبة بطاقة الهوٌة . 

 إمضاء قائمة الحضور . 

  الدفع اإلجباري لورقة اإلجابة ولو فً حالة عدم اإلجابة . 

. دقٌقة من انطالق االمتحان30ال ٌغادر الطالب قاعة االمتحان إال بعد مرور   

.الخ..... الحاسبةة، اآللةكل طالب ملزم باستعمال أدواته الخاصة كاألقالم، المسطر  

وال تصحح اإلجابة المكتوبة  ( nemaxe´d elliuef )         تؤخذ بعٌن االعتبار اإلجابة المكتوبة على أوراق االمتحان القانونٌة فقط 

...، أو أوراق المسودة وغٌرها(dnemaxe tejus´ )على أوراق األسئلة   

. أي ورقة خارج قاعة االمتحانل         بعد نهاٌة وقت االمتحان تجمع جمٌع األوراق فً القاعة وال تقب  

 طبٌة مسلمة من طرف طبٌب الجامعة ة احد األقارب، شهادةاإلقامة بالمستشفى، وفا:          ال ٌقبل أي مبرر للغٌاب فً االمتحان ما عدا

.  ساعة اى ثالثة أٌام بعد الغٌاب72ٌسلم المبرر الى اإلدارة فى مدة  ’ أو طبٌب اإلقامة  

.        كل طالب ٌخالف نظام االمتحان قد ٌعرض نفسه لعقوبات تأدٌبٌة  

 التـــــــوفٌــــق للجمٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   

 
  مصطفى بن بولعٌد2جامعة باتنة 

 كلٌة التكنولوجٌا

 قسم التكوٌن القاعدي 

 فى العلــوم و التكنولوجٌا

 تعلٌمة تخص سٌراألمتحانات

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

    رئٌس القسم 

  


