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  اعالن الى طلبة الكلیة 

  

  التقییم استثنائیا خالل ھذه الفترةسیر االمتحانات و كیفیة 

 )یقیةباالعمال التط -التقییم المستمر -االمتحان (

  
تبعا لتوصیات االجتماع البیداغوجي للكلیة المنعقد  تنفیذا للبرتوكول الصحي المعتمد من طرف الجامعة، و

فیما یتعلق  26/08/2020في  المؤرخ 633رقم  القرار  الذي تم فیھ مناقشة محتوىو  2020سبتمبر  03بتاریخ 

استثنائیا خالل ھذه  ، لیكن في علم الطلبة ان الطریقة المعتمدة لتقییم المقاییسخالل ھذه الفترة بكیفیة التقییم 

   :التالي المرحلة یكون ك

  

  المستمر و التقییم النھائي للمقیاسالتقییم : 

حیث  ،) Examen +Contrôle continue(  امتحان+ تقییم مستمرن بالشكل التالي كوالمصادقة عل المقیاس ت

  نقطة ، 14حان النھائي و یقیم على االمت خالل حصةیتم اجرائھ  التقییم المستمر أن

   .ساعة 01 تكون) Examen +Contrôle continue(بالمقیاس  ةو تبعا للوضع الصحي فأن مدة التقییم الخاص 

  

  : ) Examen +continueContrôle( المقیاسب الخاص المستمر التقییم االمتحان و كیفیة اجراء لبالنسبة 

 االمتحان یكون  Examen  20، یكون تقییمھ على  رقة  خاصة بذلكومنفصال عن التقییم المستمر في 

 .دقیقة 45وینسجم مع المدة الزمنیة   نقطة

  التقییم المستمر أنكما Contrôle continue یكون ھذا ، اخرى رقةومنفصال عن االمتحان في  یكون

  .دقیقة 15المدة الممنوحة  مع ھذا التقییم ینسجمنقطة   14في شكل تمرین أو اسئلة  تقییم على التقییم 
   

  : الطلبة یجب ان تكون منفصلة إلجابةبالنسبة 

  یجب ان تكون االجابة المتعلقة باالمتحانExamen    كما ،على ورقة مزدوجة خاصة بذلك 

    یجب ان تكون االجابة المتعلقة بالتقویم المستمرContrôle continue   اخرى على ورقة مزدوجة. 
 

ال  المواظبةنظرا لالزمة الصحیة و نظرا لعدم اجباریة الحضور في االعمال الموجھة فان نقاط  الحضور و 

  .ویحتفظ بھا للطالب یمكن  ان تكون محل تقییم

تقییم +امتحان(بمبرر ، للطالب الحق في امتحان بدیل  راالمتحان والتقویم المستمفي حالة غیاب الطالب عن   

  .في ھذا االعالنوبنفس الطریقة المذكورة ) مستمر

  

  

  

  

  

  

تیارت –جامعة ابن خلدون   
  اآللي اإلعالمكلیة الریاضیات و 
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 االستثنائیة كیفیات التقییم في االعمال التطبیقیة خالل ھذه المرحلة: 

 یحدد فیھ عدد االعمال ویحدد فیھالى الطلبة   Fiche de TPجمیع االعمال التطبیقیة في ملف واحد  قدیمت یتم

  .ماھو مطلوب من الطلبة القیام بھ االھداف و

  :اعتماد الطریقة التالیة في تقییم االعمال التطبیقیة تم ونظرا لعدم اجباریة الحضور 

  في حالة حضور الطالب:  

 .)نقطة 20العالمة على  ( تقییم الطالب في كل حصة اعمال تطبیقیة -

 .على اساس معدل العالمات  المحصل علیھا االعمال التطبیقیة النھائیة في عالمةالتحسب  -

 في حالة غیاب الطالب: 

 .في حصة خاصة  یتم برمجتھا بالتنسیق مع رئیس القسمالمتغیبین  ةمعاینة اعمال الطلب -

الحصص خالل والمعاینة  یمكن للطالب تقدیم كل االعمال التطبیقیة المنجزة من طرفھ قصد التقییم -

 . بمستواھم  ةللدراسة و المتعلق ةالمخصص

 .یمكن للطالب تقدیم كل االعمال التطبیقیة المنجزة من طرفھ قصد التقییم  في الحصة االولى -

 

 

 26/08/2020المؤرخ في  633حسب القرار االطالع على اوراق االمتحان  تعلیق الحق فيانھ تم  ننبھ الطلبة

.  

  


