
 

خمالفــــــــــة هلــــــــــذه 

 - سـم المقـرر 

مـن قبـل  ال تُقـرأ

 إجابــة واحــدة 

 .رقة)
كـان الـرقم أقـل 

(مخـس دقـائق) 

هم ولتســـــــــــهيل 

فقـــــــــد لكامـــــــــل 

ة علــــــــــى ورقــــــــــة 

 املؤمتتــــــــــة وكــــــــــل خم
. 

اس- قم االمتحـاني

 .)ع
لـى الورقـة لكـي ال

ظليــل(أي ت    ة 

نب اليساري للورق
نـات) ويف حـال ك

ة زمنية (رت طالب ف

ل ملعرفـــــــــــة أمـــــــــــاكنه

ن يـــــــــتم أخـــــــــذ التف

 حــــــــــال االجابــــــــــة

٢٠١٨- ٢  

٢٠١.  

االمتحانيــــــــــةرقــــــــــة 
 جهاز التصحيح.

الـرقم - م الثالثـي

طمس مركز املربع
عالمـات احملـي عل

 أي اشــارة بســيطة

 .م ملساء
(اجلان لورقة األمتتة

خا سـبعةتم دمـغ 

ويعطى الط الغامق 

عة علـــــــــــى األقـــــــــــل

بدايتـــــــــه وقبـــــــــل أن

ة األســــــــــئلة ، ويف

٢٠١٧ حضيرية

٢٠١٧/١٨راسي
  

  آلتي:

جــــــــــودة علــــــــــى الور
ا من قبل دم قراء
 متضـمنة (االسـم

جيب الرتكيز على 
ظيفـة وعـدم تـرك 

 ا.
 واحــدة أو وضــع

ضرورة إبقاء أوراقهم
ى جانب الكود ل

(يـت  بني االعمـدة

يز بالقلم األزرق

ــان بربـــــــــــع ســـــــــــاع

 ت األسباب.
ف ســـــــــاعة علـــــــــى ب

بــــــــــة علــــــــــى ورقــــــــــة

  يق

 

التح السنة طالب

حضريية للعام الدرا
.متحانية الضرورية

  ألخطاء.

ا المجال على ا

م واإلجابــــــــــة املوج
الب يف حال عد
ة وورقـة االجابـة

  االمتحاني.
، جيع بشكل جيد

إلجابـة وبطريقـة نظ
ستعمال السيئ هلا
ب بشــطب اجابــة

ه الطالب إىل ضر
نوعها وخاصة على
 وال يرتك أي فراغ

.بالرقم صفر بعة
الجابة يقوم بالرتمي

ل بـــــــــــدء االمتحــــــــــ

ليهم مهما كانت
ل مضـــــــــي نصـــــــــف

ـــة ولــــــــــيس االجابـ

منياتنا بالتوفيق

لط الخاصة تحانية
  

طالب السنة التح
بالقواعد االمقيد

ب والتقليل من األ

ية ونؤكد في هذ

ــة تظليــــــــــل الــــــــــرقم
ن خالهلا ورقة الطا
لـى ورقـة األسـئلة
ماورد في الدفتر
(أي طمس املربع
حـاة علـى ورقـة اإل
جراء احملي أو االس
ىت لــو قــام الطالــب

االمتحانية وتنبيه ة
إلجابة مهما كان ن

وليس العكس ر
الساحىت اخلانة م

عند التأكد من اال

 االمتحـــــــــــان قبـــــــــــل

نية بعد توزيعها عل
 االمتحـــــــــان قبـــــــــل

 حنو صحيح.
ورقــــــــــة االمتحانيــــــــ

 .السبب

مع تم

االمتح التعليمات

ت الفصل األول لط
التقلية االمتحانية و 

على الطالب عباء

القواعد االمتحاني

 املتعلقــــــــــة بطريقـــــــــ
مل من ُ متحانيه 
انات للطالـب عل
 وذلك حسب م

صحيحت بشكل
كرت واستعمال املمح
لورقة للتمزق من ج
ني يعــد ُملغــى حــىت

 ابة اخلاطئة.
جابة او طي الورقة
ارقة على ورقة اإل
 من اليمني لليسا

باقي الالرقامدمغ
القلم الرصاص وع

 .ألزرق
ضـــــــــــور إىل قاعـــــــــــة

 المتحانية.
ل أوراقهم االمتحان
ـروج مـــــــــن قاعـــــــــة
بط العدد على حنو
ظليــــــــــل) علــــــــــى الو

 .رجة الصفر
الب مهما كان ا

بية السورية
    العالي

رب بدء امتحانات
 حلسن سري العملي
 التخفيف من األع

بضرورة التقيد با

ـزام بالتعليمــــــــــات
مات تعد خمالفة ا
رة كتابة كافة البيا

).......لجامعةا
ة تظليل االجابات
استعمال الكوريك
ز وعدم تعريض الو
ســؤال مرمــز باجــابتني

 ).لكل سؤال
ثقب مكان االجا

اإلج ثين زوايا ورقة
وضع أي إشارة فا
االمتحاين يكتب

خانات يتم د سبعة
ز بشكل مبدئي با
ة للرتميز بالقلم األ
ى الطـــــــــــالب احلض
 توزيع األوراق اال

تبديل وز للطالب
 منعـــــــــاً باتـــــــــاً اخلـــــــــر
ب يف القاعة وضب
ورة االجابــــــــــة (التظ

الطالب د مينحلة 
تغيير القاعة للطال

الجمهورية العرب
وزارة التعليم   

نظراً لقرب
وضمانًا
دف و

ننا نتوجه اليكم 
 

االلتــــــــــ .١
التعليم

ضرور .٢
اسم ا

ضرورة .٣
عدم ا .٤

اجلهاز
أي س .٥

فقط ل
عدم ث .٦
عدم ث .٧
عدم و .٨
الرقم  .٩

سمن 
الرتميز .١٠

اضافية
علـــــــــــى .١١

عملية
ال جيوز .١٢
مينـــــــــع .١٣

الطالب
ضــــــــــرو .١٤

األسئلة
عدم ت .١٥
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