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اﻻثن  ،2022 07 04ع
تحت رئاسة مدير المعهد.

(2022 07 04

الساعة 11سا ،30انعقدت جلسة المجلس التأدي للمعهد القاعة B208

جدول اﻷعمال:
● النظر

 5حاﻻت تأدي ة.

التفص ل
القض ة  :1غش

اﻻمتحان اﻻستدرا لمق اس EE242

 مح الغش معد من طرف اﻷستاذ  ،--------------- :يوم .2022 06 15 الطال ان المعن ان هما  (L3) ---------- - :والطال ة . (L2) ---------------عمل ة ت ادل ﻷوراق اﻻمتحان عند نها ة الحصة.

ح ث تم ض طهما
عد اﻹستماع للطالب

والمناقشة تقرر ما

الطالب " - : "-------------ﺻﻔﺮ )(00

:
اﻹﻣتحان  +ت يخ .

الطال ة " - : "--------------ﺻﻔﺮ المق اس )كونها لم تكن ﻣعن ة اﻹﻣتحان ﻣما يﺮجح دخولها ب ة
الغش ما أنه ل س لديها إﻣتحان لمعاقبتها ف ه ،ﻣما جعل العق ة المق اس ل(  +ت يخ.
القض ة  : 2غش

اﻻمتحان اﻻستدرا لمق اس EE331

 مح الغش معد من طرف اﻷستاذة " ،"------------يوم .2022 06 25 الطالب المع . L3 "-------------" - :تم ض ط الطالب و حوزته مجموعة من اﻷوراق )بها قوان
اﻷحداث.
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تخص المق اس ( ،ح ث اع ف الطالب
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العق ة  - :ﺻﻔﺮ )(00
القض ة  - :3غش

اﻻﻣتحان  +إنذار شﻔوي.

اﻻمتحان اﻻستدرا لمق اس EE321

 مح الغش معد من طرف اﻷستاذ " ،"---------------يوم .2022 06 26 الطالب المع .L3 "----------------" :تم ض ط الطالب وهو ستخدم الهاتف )موض ع تحته(  ،ح ث ان قوم محادثة ) (Chatمع الخارج،
ح ث اع ف الطالب الحي ات.
العق ة  - :ﺻﻔﺮ )(00
القض ة  - :4غش

اﻻﻣتحان  +إنذار كتا .

اﻻمتحان اﻻستدرا لمق اس EE321

مح الغش معد من طرف اﻷستاذة " ،" -----------يوم .2022 06 26
 الطالب المع .L3 "------------ " :تم ض ط الطالب مع دا ة الحصة صدد تص ر موض ع اﻻمتحان .اع ف الطالب الحي ات.
العق ة  - :ﺻﻔﺮ )(00

اﻻﻣتحان  +انذار شﻔوي.

القض ة  - :5اتهام الغش امتحان مق اس EE332
 مح الغش معد من طرف اﻷستاذ " "----------يوم .2022 06 28 الطالب المع .L3 " --------- " :ح ث و عد تصحيح أوراق اﻹمتحان و بناء ع معلومات من اﻷستاذ المراقب " ،"----------الذي أوكل
له المهمة بتأكيده على وجود "غش جد محتمل "،شك اﻷستاذ عﻼمات عض الطل ة ومنهم الطالب المع .
عد النقاش ان ما :
 عدم ثبوت حالﺔ الغش وعليه فقد تمت تبرئﺔ الطالب وإعادة له عﻼﻣﺔ اﻣتحان المقياس.انت

اللقاء ع الساعة 14سا.
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