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القواعد الخاصة باالمتحانات
التزامات الطلبة أثناء إجراء االمتحان
طبقا ألحكام القرار رقم 177
ــــ ال يسمح ألي طالب بالمشاركة في االمتحانات( :المادة  02من القرار )177
 إذا لم يكن مسجال في القوائم الرسمية للقسم وفي الطور المعني باالمتحان
 إذا لم يكن حائزا على أي وثيقة تثبت صفته كطالب معني باالمتحان
 إذا وصل إلى قاعة االمتحان نصف ساعة بعد توزيع المواضيع (،ويحرص الطالب
على الحضور لقاعة االمتحان قبل الوقت الرسمي لبدء االمتحان).
ـــ ينبغي على الطالب أثناء امتحانات المراقبة احترام كل التوجيهات المقدمة إليه من قبل
األساتذة المراقبين ( المادة  71من القرار )177
ـــــ على الطلبة إيداع محافظهم وأدواتهم وهواتهم النقالة ( باستثناء المستلزمات الضرورية
لالمتحان) في األماكن التي يحددها األساتذة المراقبون.
ــــ يمنع على الطالب استعمال أي وثيقة أثناء االمتحان ،حتى ولو لم تكن لها عالقة باالمتحان
المعني ،كما يمنع عليه استعمال الهاتف النقال ،مهما كان السبب.
ــــــ ال يسمح ألي طالب مغادرة قاعة االمتحان إال بعد مضي نصف ساعة من توزيع
مواضيع االمتحان.
ـــــ ال يسمح للطالب العودة مرة ثانية بعد تسليمه لورقة االمتحان ،وفي حالة االضطرار
يسمح له بالخروج بمراقبة أحد األساتذة المراقبين.
ــــ ال يسمح للطالب أثناء إجراء االمتحان استعارة أدوات التدريس من زمالئه دون الموافقة
المسبقة من األستاذ المراقب (المادة  07من القرار .)177
ـــــ يجب على كل الطلبة الذين شاركوا في االمتحان تسليم أوراق امتحانهم والتوقيع على
محضر التسليم قبل مغادرة قاعة االمتحان ( المادة  02من القرار .)177
مجرد توقيع الطالب على محضر تسليم ورقة االمتحان ال يثبت قطعا التسليم الفعلي للورقة
إذا عاين األساتذة المراقبون عند نهاية االمتحان حالة خلو المحضر من الورقة المعنية رغم
وجود التوقيع.
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المخالفات التأديبية وعقوباتها
القرار  117مؤرخ في  77جوان  4172يتضمن إحداث المجالس التأديبية في مؤسسات
التعليم العالي ويحدد تشكيلها وسيرها (.المواد 77ـ 74ـ 71ـ 72ـ 71ـ )71
 المخالفات المرتبطة باالمتحانات ( طبقا للمادتين  77و)74
 تعد مخالفات من الدرجة األولى ما يلي:
 كل محاولة غش ،غش مثبت ،أو غش مثبت مع سبق اإلصرار في االمتحان. رفض االمتثال لتعليمات لألساتذة المراقبين في االمتحانـ كل طلب غير مؤسس لتصحيح ثان لورقة االمتحان
 تعد مخالفات من الدرجة الثانية:
ــ حاالت تكرار مخالفات الدرجة األولى
ــ انتحال هوية ( كالدخول لالمتحان بدل الطالب المعني وباسمه)
ــ إحداث فوضى موصوفة وعرقلة السير الحسن لالمتحانات أو مقاطعتها
 العقوبات المطبقة على المخالفات ( طبقا للمادتين  72و)71
 تحدد العقوبات المطبقة على المخالفات من الدرجة األولى كما يلي:
إنذار شفهيإنذار كتابي يدرج في الملف البيداغوجي للطالبتوبيــخ يدرج في الملف التأديبي للطالبتمنح عالمة صفر على عشرين آليا لالمتحان المعني في حالة ثبوت الغش أو محالولة الغش
فيه.
 تحدد العقوبات المطبقة على المخالفات من الدرجة الثانية كما يلي:
ــ اإلقصاء من المادة أو الوحدة المعنية ،يؤدي هذا اإلقصاء حتما إلى عدم المصادقة
على النتائج التي يكون قد حصل عليها الطالب في هذه المادة أو الوحدة.
ــ اإلقصاء من السداسي ،يؤدي هذا اإلقصاء حتما إلى عدم المصادقة على النتائج
التي يكون قد حصل عليها الطالب في هذا السداسي.
ــ اإلقصاء لسداسيين ،يؤدي هذا اإلقصاء حتما إلى عدم المصادقة على النتائج التي
يكون قد حصل عليها الطالب في هذا السداسي.
ــ يمكن للجهة البيداغوجية المؤهلة ،اتخاذ إجراءات تحفظية ،ريثما يصدر قرار
المجلس التأديبي بالنسبة لحاالت الغش وفي المخالفات من الدرجة الثانية.
 نشر قرار العقوبة:
طبقا للمادة  02يدرج قرار العقوبة في الملف البيداغوجي للطالب وينشر في المؤسسة
الجامعية التابعة.
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 .الدورة االستدراكية
طبقا ألحكام القرار رقم 174
في حالة اإلخفاق في الدورة األولى ،يتقدم الطالب للمشاركة في الدورة االستدراكية
بالنسبة لالختبارات المتعلقة بالوحدة التعليمية غير المكتسبة ،في هذه الحالة يحتفظ الطالب
بالمواد المكتسبة ( أي التي تحصل فيها على  02/72على األقل) ويتقدم فقط لالختبارات
المتعلقة بالمواد غير المكتسبة.
كما يمكن السماح للطالب بالمشاركة في الدورة االستدراكية بالنسبة للمواد غير المكتسبة
(التي تحصل فيها على عالمة تقل عن  )02/72إذا كانت الوحدة التعليمية التي تضمنتها
مكتسبة بالتعويض ( .المادة  02من القرار )170
يعتمد المعدل األفضل المحصل عليه بين الدورة األولى والدورة االستدراكية ،عالمة
نهائية ( المادة  01من القرار .)170
الغياب في االمتحانات
يسمح الغياب المبرر في االمتحان النهائي للطالب بالمشاركة في الدورة االستدراكية
لالمتحان المعني ،ويؤدي الغياب غير المبرر في االمتحان النهائي إلى منح عالمة 02/22
في ذلك االمتحان ،وفي هذه الحالة ال يستفيد الطالب من الدورة االستدراكية لالمتحان
المعني.
حاالت الغياب المبررة المقبولة








وفاة االصول او الفروع أو األقارب (شهادة الوفاة :ثالثة أيام مسموح بها).
زواج المعني (عقد الزواج :ثالثة أيام مسموح بها).
عطلة األبوة أو االمومة (شهادة الوالدة :ثالثة أيام مسموح بها بالنسبة لألبوة
وحسب الشهادة الطبية بالنسبة لألمومة)
إقامة المعني بالمستشفى(شهادة اإلقامة بالمستشفى :عدد أيام المسموح بها حسب
مدة المكوث بالمستشفى)
مرض المعني (شهادة طبية مسلمة من قبل طبيب محلف  :عدد االيام المسموح بها
حسب مدة التوقف عن الدراسة أو العمل)
استدعاء أو دعوة رسمية (تسلم الوثائق من الهيئات المؤهلة :عدد األيام المسموح
بها حسب مدة النشاط).
حاالت قاهرة أخرى مبررة.

مالحظة هامة
 ينبغي أن يسلم مبرر الغياب إلى مصالح القسم خالل ( )11أيام العمل الفعلية المواليةلتاريخ الغياب.
 -إذا تعدى الطالب هذا األجل ،يعتبر المبرر غير مقبول.
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 إطالع الطلبة على أوراق اإلجابة بعد التصحيح وطلب تصحيح ثان:
( المواد  73إلى  14من القرار .)344
 يعد اإلطالع على أوراق وامتحانه بعد تصحيح كل امتحان حقا للطالب ( ال يحق للطالباإلطالع على أوراق امتحان الدورة االستدراكية).
 على كل أستاذ معني باالمتحان تخصيص جلسة للطلبة لإلطالع على أوراق اإلجابةالخاصة بهم ،دون اشتراط تقديم تظلم مسبق .يتم إعالمهم بذلك عن طريق النشر  5أيام قبل
الجلسة.
يمسك األستاذ في جلسة اإلطالع ورقة الحضور تتضمن توقيعات الطلبة الذين اطلعوا على
أوراق امتحانهم.
 يحق للطالب أثناء إطالعه على ورقة االمتحان الخاصة به إعالم األستاذ المعني بأيخطأ في جمع العالمات الجزئية ،وفي حالة ثبوت الخطأ المادي يحرر األستاذ المعني في
نفس اليوم محضر مصحح يودع لدى مصالح القسم.
 ال يجوز للطالب أثناء جلسة االطالع مناقشة األستاذ المعني في موضوع اإلجابة ،وإذا لميكن راضيا على عالمته فما عليه إال إيداع طلب تصحيح ثان وفق الشروط القانونية.
 ال يحق للطالب طلب تصحيح ثان إال وفق الشروط اآلتية:4ــــ أن يتعلق األمر باالمتحانات النهائية للدورة العادية (ال يقبل طلب تصحيح ثان في
امتحانات الدورة االستدراكية)
2ـــ أن يكون قد اطلع على ورقة امتحانه وعلى النموذج المصحح لالمتحان والسلم المفصل
للتنقيط.
7ــــ إيداع طلب خطي من أجل تصحيح ثان لدى رئيس القسم ويصرح فيه الطالب بوضوح
عن رغبته في طلب تصحيح ورقة االمتحان مرة ثانية.
1ــــ يجب إيداع الطلب في أجل أقصاه يومين ( يومي العمل الفعليين) المواليين لالطالع،
وال يقبل أي طعن خارج هذه المدة.
 يمكن أن تسفر عملية معالجة الطعن من قبل رئيس القسم ،إما برفض الطعن لعدم احترامالشروط التنظيمية ،أو اتخاذ التدابير الالزمة المحاطة بالسرية لتعيين األستاذ المكلف
بالتصحيح الثاني.
 إذا كانت العالمة الثانية أدنى من العالمة األولى وكان الفارق يساوي أو يفوق ثالثنقاط ،تؤخذ العالمة الدنيا في الحسبان نهائيا ويحال الطالب على المجلس التأديبي.
 ال يحق للطالب اإلطالع على أوراق امتحان بعد التصحيح الثاني.4

