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تعليمات عامة لدخول قاعات األمتحانات
على جميع الطالب األلتزام بهذه التعليمات قبل دخول قاعات األمتحان و ذلك لتجنب التعرض للعقوبة و هى
كاآلتى:
من الكوو

 -1الحضور قبل موعد األمتحان بـ ¼ ساعة حتى يتم معرفة قاعة األمتحان و رقم الجلو
المعلقة على قاعات األمتحان.
 -2غير مسموح بالتأخير عن موعد بدء االمتحان بأكثر من  30دقيقة و ذلك فى وجود عذر مقبول.
 -3لن يسمح بدخول قاعات األمتحان ألى طالب إال فى وجود كارنية الجامعة ( )University IDو فى
حالة فقد كارنيه الجامعة يسمح أما بكارنيه التأمين الصحى حديث وسارى أو بطاقة رقم قومى سارية
 -4ممنوع تماما تبادل أو استعارة أى أدوات مكتبية أو آالت حاسبة بين الطالب داخل قاعات األمتحان.
 -5ممنوع إصطحاب اآلالت الحاسبة المبرمجة أو التى بها ذاكرة تخزين معلومات داخل قاعات األمتحان و
فى حالة ضبطها يتعرض الطالب لعمل محضر غش و إلغاء األمتحان بعد التحقيق معه قانونا لمخالفة
تعليمات الكلية لألمتحانات.
 -6يمنع تماما اصطحاب التليفون المحمول او اى اداة إليكترونية تساعد على الغش داخل قاعات األمتحان
و فى حالة دخول الطالب سهوا بتليفون محمول أو أى أداة إليكترونية يتم تركها على مكتب مراقب
اللجنة عند دخول القاعة و معها كارنيه الطالب ذاته و على مسئولية الطالب نفسه.
 -7بعد توزيع الورقة األمتحانية داخل قاعات األمتحان يحق للطالب األستفسار عن أى سؤال فى ورقة
األسئلة و ذلك من أستاذ المقرر فقط و ال يسمح إطالقا لمراقب اللجنة باإلجابة عن استفسارات الطالب
و إال يعتبر مخالفا لتعليمات الكلية لألمتحانات.
 -8عند األوتباه فى أى طالب بأصطحاب تليفون محمول أو أى أداة إليكترونية أو مستندات تساعد على
الغش سو يقوم المراقب بإستدعاء رئي اللجان األمتحانية و أمن الجامعة لتفتيش الطالب بعد
إيقا االمتحان له حتى يتم تفتيوه.
 -9غير مسموح بالعبث فى ورقة اإلجابة او تمزيقها أو كتابة اى بيانات وخصية بداخلها تكو عن
هوية الطالب و أال سيتعرض الطالب أللغاء امتحان المقرر وتحويله للوئون القانونية.
 -10غير مسموح بالخروج لدورات المياه أثناء األمتحان إال بوجود توصية طبية معتمدة من الجامعة اإل
فى الحاالت الضرورة القصوى.
 -11األعتداء بالقول أو بالفعل على مراقب اللجنة يعرض الطالب إللغاء األمتحان للمقرر وتحويله للوئون
القانونية.
 -12عند مخالفة أى طالب للتعليمات السابقة سو يتم إخراجه من قاعة األمتحان فورا و عمل تحقيق
فورى له بالمخالفة (محضر غش) و إحالة التقرير بالتحقيق للوئون القانونية للتصديق على حرمان
الطالب من األمتحان.

