
 

    Les examens de la session normale se dérouleront du 

     

  بروتوكول اجت�از الطالب والطال ة حضور�ا المتحانات الدورة ال���ع�ة العاد	ة 

/2020   

&ة والطال&ات داخل مختلف الفضاءات المخصصة الجت�از 

8 وعند الخروج منه أثناء الدخول إ, فضاء االمتحان  وح:9

 ال�دين ق&ل الدخول إ, الفضاء المخصص إلجراء االمتحانات؛
 

I المHان المخصص لذلك Eعد االنتهاء من االمتحان؛
8J رKLورقة التح 

I الرقم المخصص لPل طالب وطال&ة؛
8Jان وHالم I

8J اجت�از االمتحانE ام 8 STاالل 

 متحان EاسVثناء قلم التحKLر؛

I نقل المعلومات والمعط�ات مثل 
8J يوظف I

8Zو ST[ل�ا إحضار الهاتف النقال أو أي جهاز إل `منع منعا̂ 

  

de la session normale se dérouleront du 09 au 27 septembre

بال_على_نبقاو  

بروتوكول اجت�از الطالب والطال ة حضور�ا المتحانات الدورة ال���ع�ة العاد	ة 

/2019برسم الموسم الجام45 

ام الصارم Eارتداء الواق�ة  8 STمامة(االلP؛)ال 

 I
8cتع I

Scام مسافة الت&اعد ال STة والطال&ات داخل مختلف الفضاءات المخصصة الجت�از لجميع الطاح&

I مST ونصف 
8J 1.5(االمتحانات والمقدرةm(؛ 

 I
8J ام مسافة الت&اعد المقدرة ST1.5(احm ( أثناء الدخول إ, فضاء االمتحان

 ؛االمتحاناجت�ازە وأثناء jسل�م ورقة تحKLر 

ال�دين ق&ل الدخول إ, الفضاء المخصص إلجراء االمتحانات؛

I المHان المخصص لذلك Eعد االنتهاء من االمتحان؛ تعق�م ال�دين Eعد وضع
8J رKLورقة التح

I الرقم المخصص لPل طالب وطال&ة؛
8Jان وHالم I

8J اجت�از االمتحانE ام 8 STاالل

متحان EاسVثناء قلم التحKLر؛عدم حمل أ`ة أمتعة أو لوازم إضاف�ة إ, قاعة اال 

I نقل المعلومات والمعط�ات مثل 
8J يوظف I

8Zو ST[ل�ا إحضار الهاتف النقال أو أي جهاز إل `منع منعا̂ 

ە؛ 9Tأو غ 

ة االمتحان STل�ا ت&ادل األوراق أو األقالم خالل ف  .`منع منعا̂ 

  

09 au 27 septembre 2020 

 

بروتوكول اجت�از الطالب والطال ة حضور�ا المتحانات الدورة ال���ع�ة العاد	ة 

  

 

ام الصارم Eارتداء الواق�ة  -1 8 STاالل
 

2-  I
8cتع I

Scام مسافة الت&اعد ال STاح

I مST ونصف 
8J االمتحانات والمقدرة

 

3-  I
8J ام مسافة الت&اعد المقدرة STاح

اجت�ازە وأثناء jسل�م ورقة تحKLر 
 

ال�دين ق&ل الدخول إ, الفضاء المخصص إلجراء االمتحانات؛ تعق�م -4

تعق�م ال�دين Eعد وضع -5
 

I الرقم المخصص لPل طالب وطال&ة؛ -6
8Jان وHالم I

8J اجت�از االمتحانE ام 8 STاالل
 

عدم حمل أ`ة أمتعة أو لوازم إضاف�ة إ, قاعة اال  -7
 

I نقل المعلومات والمعط�ات مثل  -8
8J يوظف I

8Zو ST[ل�ا إحضار الهاتف النقال أو أي جهاز إل `منع منعا̂ 

ە؛ VIPجهاز  9Tأو غ
 

ة االمتحان -9 STل�ا ت&ادل األوراق أو األقالم خالل ف `منع منعا̂ 


