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  الطـاهـر مـوالي   . د  سعـيـدة  جـامعـة

  التـكنـولـوجـيـا  ليـةـ ك 
  

  و املسائل املرتبطة :لطلبة ل8راسات  نيابة العامدة 

    توصيـــــــــــــــات عـــــــــــــــــــــــــــــــــامـة توصيـــــــــــــــات عـــــــــــــــــــــــــــــــــامـة توصيـــــــــــــــات عـــــــــــــــــــــــــــــــــامـة توصيـــــــــــــــات عـــــــــــــــــــــــــــــــــامـة 

من ٔاجل السري احلسن لالمتحاQت و ضامن تاكفؤ الفرص يرG من الطلبة الكرام التحيل من ٔاجل السري احلسن لالمتحاQت و ضامن تاكفؤ الفرص يرG من الطلبة الكرام التحيل من ٔاجل السري احلسن لالمتحاQت و ضامن تاكفؤ الفرص يرG من الطلبة الكرام التحيل من ٔاجل السري احلسن لالمتحاQت و ضامن تاكفؤ الفرص يرG من الطلبة الكرام التحيل 

::::بروح املسؤولية و Zلزتام :لتعلXت التاليةبروح املسؤولية و Zلزتام :لتعلXت التاليةبروح املسؤولية و Zلزتام :لتعلXت التاليةبروح املسؤولية و Zلزتام :لتعلXت التالية     

    ببببعىل الطالعىل الطالعىل الطالعىل الطال    ....وٕالزايموٕالزايموٕالزايموٕالزايمواجب واجب واجب واجب     ...)...)...)...)بطاقة التعريف الوطنيةبطاقة التعريف الوطنيةبطاقة التعريف الوطنيةبطاقة التعريف الوطنية    بطاقة الطالب ،بطاقة الطالب ،بطاقة الطالب ،بطاقة الطالب ،((((بطاقة الهوية بطاقة الهوية بطاقة الهوية بطاقة الهوية     ٕاحضارٕاحضارٕاحضارٕاحضار    - - - - 
t t t t اقتضاء احلاجة ٔالعوان أالمن ، أالساتذة احلراس و لك مسؤول خمول اقتضاء احلاجة ٔالعوان أالمن ، أالساتذة احلراس و لك مسؤول خمول اقتضاء احلاجة ٔالعوان أالمن ، أالساتذة احلراس و لك مسؤول خمول اقتضاء احلاجة ٔالعوان أالمن ، أالساتذة احلراس و لك مسؤول خمول هار بطاقة الهوية عند هار بطاقة الهوية عند هار بطاقة الهوية عند هار بطاقة الهوية عند اظ اظ اظ اظ 

....قانوQ التحقق من هوية الطالبقانوQ التحقق من هوية الطالبقانوQ التحقق من هوية الطالبقانوQ التحقق من هوية الطالب     
....ZمتحانZمتحانZمتحانZمتحان    ققققالالالالانطانطانطانطقبل موعد قبل موعد قبل موعد قبل موعد     ققققائائائائدقدقدقدق    10101010عىل الطلبة التوجه ٕاىل قاعة Zمتحان عل أالقل عىل الطلبة التوجه ٕاىل قاعة Zمتحان عل أالقل عىل الطلبة التوجه ٕاىل قاعة Zمتحان عل أالقل عىل الطلبة التوجه ٕاىل قاعة Zمتحان عل أالقل     - - - -      
ٔاو عىل ٔاو عىل ٔاو عىل ٔاو عىل     لك قاعة امتحانلك قاعة امتحانلك قاعة امتحانلك قاعة امتحان    ٔامامٔامامٔامامٔامامعىل القامئة Zمسية املعلقة عىل القامئة Zمسية املعلقة عىل القامئة Zمسية املعلقة عىل القامئة Zمسية املعلقة     لك طالب عليه التأكد من تواجد امسهلك طالب عليه التأكد من تواجد امسهلك طالب عليه التأكد من تواجد امسهلك طالب عليه التأكد من تواجد امسه    - - - - 

....املوقع Zلكرتوين لللكيةاملوقع Zلكرتوين لللكيةاملوقع Zلكرتوين لللكيةاملوقع Zلكرتوين لللكية     
و تفادي و تفادي و تفادي و تفادي ،اخل ،اخل ،اخل ،اخل ............مجيع وسائل إالجابة من ٔاقالم ، ماحس ، آ� حاسـبة مجيع وسائل إالجابة من ٔاقالم ، ماحس ، آ� حاسـبة مجيع وسائل إالجابة من ٔاقالم ، ماحس ، آ� حاسـبة مجيع وسائل إالجابة من ٔاقالم ، ماحس ، آ� حاسـبة     ٕاحضارٕاحضارٕاحضارٕاحضارعىل الطالب عىل الطالب عىل الطالب عىل الطالب     - - - - 

السري احلسن لالمتحان و تشوش عىل السري احلسن لالمتحان و تشوش عىل السري احلسن لالمتحان و تشوش عىل السري احلسن لالمتحان و تشوش عىل املتكررة لالٓ� احلاسـبة ٔاو املاحس تعطل املتكررة لالٓ� احلاسـبة ٔاو املاحس تعطل املتكررة لالٓ� احلاسـبة ٔاو املاحس تعطل املتكررة لالٓ� احلاسـبة ٔاو املاحس تعطل     ZسـتعارةZسـتعارةZسـتعارةZسـتعارة((((Zسـتعارة Zسـتعارة Zسـتعارة Zسـتعارة 
....))))بقية الطلبةبقية الطلبةبقية الطلبةبقية الطلبة     

....النقال ممنوع مطلقا كام ميكن اعتباره حماو� غشالنقال ممنوع مطلقا كام ميكن اعتباره حماو� غشالنقال ممنوع مطلقا كام ميكن اعتباره حماو� غشالنقال ممنوع مطلقا كام ميكن اعتباره حماو� غش    اسـتعامل الهاتفاسـتعامل الهاتفاسـتعامل الهاتفاسـتعامل الهاتف    - - - -      
    ،،،،، شعبة، شعبة، شعبة، شعبة، لقب، لقب، لقب، لقبامسامسامسامس( ( ( (     إالجابةإالجابةإالجابةإالجابةالزمة عىل ورقة الزمة عىل ورقة الزمة عىل ورقة الزمة عىل ورقة للللعىل الطالب التأكد من كتابة مجيع املعلومات اعىل الطالب التأكد من كتابة مجيع املعلومات اعىل الطالب التأكد من كتابة مجيع املعلومات اعىل الطالب التأكد من كتابة مجيع املعلومات ا    - - - - 

))))اخلاخلاخلاخل    ،،،،............    فوجفوجفوجفوج    ختصص،ختصص،ختصص،ختصص،     
 - - - -     �        ).).).).عدم كتابة Zمس يعترب حماو� غشعدم كتابة Zمس يعترب حماو� غشعدم كتابة Zمس يعترب حماو� غشعدم كتابة Zمس يعترب حماو� غش((((عىل الطالب كتابة امسه عىل ورقة احملاو� عىل الطالب كتابة امسه عىل ورقة احملاو� عىل الطالب كتابة امسه عىل ورقة احملاو� عىل الطالب كتابة امسه عىل ورقة احملاو
        ....تواجد ٔاي وثيقة لها عالقة :ملقياس ٔاثناء Zمتحان تعترب حماو� غشتواجد ٔاي وثيقة لها عالقة :ملقياس ٔاثناء Zمتحان تعترب حماو� غشتواجد ٔاي وثيقة لها عالقة :ملقياس ٔاثناء Zمتحان تعترب حماو� غشتواجد ٔاي وثيقة لها عالقة :ملقياس ٔاثناء Zمتحان تعترب حماو� غش    - - - - 
يعرض الطالب يعرض الطالب يعرض الطالب يعرض الطالب     اهانة لٔالسـتاذ واهانة لٔالسـتاذ واهانة لٔالسـتاذ واهانة لٔالسـتاذ و    عدم Zمتثال لتعلXت أالساتذة احلراس و رفض التعاون يعتربعدم Zمتثال لتعلXت أالساتذة احلراس و رفض التعاون يعتربعدم Zمتثال لتعلXت أالساتذة احلراس و رفض التعاون يعتربعدم Zمتثال لتعلXت أالساتذة احلراس و رفض التعاون يعترب    - - - - 

        ....للمجلس التأدييبللمجلس التأدييبللمجلس التأدييبللمجلس التأدييب
  ....من بدء Zمتحانمن بدء Zمتحانمن بدء Zمتحانمن بدء Zمتحان    دقيقة عىل أالقلدقيقة عىل أالقلدقيقة عىل أالقلدقيقة عىل أالقل    30303030بعد انقضاء بعد انقضاء بعد انقضاء بعد انقضاء     ٕاالٕاالٕاالٕاالعدم اخلروج من قاعة Zمتحان عدم اخلروج من قاعة Zمتحان عدم اخلروج من قاعة Zمتحان عدم اخلروج من قاعة Zمتحان     - - - - 


