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 لطالبواالجراءات الخاصة با ضوابطال -5

 يحظر اصطحاب أية مذكرات أو مراجع أو أوراق إلى داخل لجنة األمتحان. .1
 يحظر الدخول إلى لجنة األمتحان بالهاتف المحمول . .2
 االلتزام بالمكان المحدد له والمثبت عليه رقم جلوسه.على كل طالب  .3
على كل طالب االلتزام بحمل بطاقة التعريف الجامعية أو بطاقة الرقم القومي عند دخوله إلى لجنة االمتحان  .4

 ويحرم الطالب من دخول اللجنة في حالة عدم التأكد من شخصيته.
 .بقلمه الخاص م أسمه في كل امتحانيجب على الطالب التوقيع في كشوف حضور االمتحان أما .5
 .بساعة كاملةيجب على الطالب االلتزام بالتواجد قبيل بدء االمتحان  .6
دقيقة قبيل بدء  30آل يسمح للطالب بدخول القاعة إال عند وجود أحد المراقبين بها ويكون ذلك خالل  .7

 االمتحان.
 العامة لضوابط حسن سير االمتحانات.يجب على الطالب اتباع تعليمات لجان المراقبة والقواعد  .8
 يحظر الكتابة على طاولة االمتحان أو وضع أي ملصقات عليها. .9

 يحظر إثارة الشغب أو التحدث بصوت عال أو اإلخالل بنظام االمتحانات داخل اللجنة. .10
 يحظر التحدث مع الزمالء بعد توزيع أوراق األسئلة وحتى نهاية االمتحان. .11
 يد أو اآلداب العامة أو عدم احترام المراقبين ولجان االشراف على االمتحانات.يحظر الخروج عن التقال .12
( 125يحظر ارتكاب اي محاولة للغش او الشروع في الغش أو الغش ومن يضبط يطبق عليه نص المادة ) .13

أو شروعاً كل طالب يرتكب غشاً في امتحان من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تنص علي " 
ويحرم من دخول اإلمتحان ينوب عنه من لجنة اإلمتحان من فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو 

ً في جميع مواد هذا اإلمتحان ويطبق  " ويحال إلي مجلس التأديب في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبا
فى شأن  2020( لسنة 205) وقانون 2017لسنة (  73عليه نص قرار السيد/ رئيس الجمهورية رقم  )

 كافحة أعمال اإلخالل باإلمتحانات.م
 

من موعد بدء اإلمتحان إال في حاالت إستثنائية يوافق عليها  بعد مرور نصف ساعة اليسمح بدخول الطالب .14
 عميد الكلية بعد التأكد من عدم خروج أي طالب من تلك اللجنة قبل هذا الموعد.

 اللجنة قبل مضى نصف الوقت المحدد لألمتحان. اليسمح بخروج الطالب من .15
على الطالب االمتثال فى اتباع كافة االجراءات االحترازية التى تكفلها ادارة الجامعة وادارة الكلية ولجان  .16

 المراقبة حفاظا على سالمتهم وسالمة ذويهم وزمالئهم

  الكلية قبل قدومه الى لجنة االطالع على موقع الكلية االلكترونى ومواقع التواصل مع ادارة
 االمتحان لمعرفة بياناته ومكانه بالتحديد داخل اللجنة االمتحانبة

 يجب على الطالب الحضور مرتديا قناع الوجه والقفازات 

  يجب ان يدخل الطالب من البوابات المخصصة لدخول الطالب ويلزم ان يمر من بوابات التعقيم
 المخصصة لهذا الغرض

 ن الطالب قبل أو أثناء أو بعد االمتحان ألى غرضيمنع اى تجمع بي 

  يمتثل الطالب الجراء اى كشوف ظاهرية او قياس لدرجات الحرارة أو اجراءات تطهير من قبل
 ادارة الكلية

 على الطالب ان يغادر الحرم الجامعى فور االنتهاء من االمتحان تجنبا لالزدحام أو التجمع 
 تعرض الطالب للمساءلة و التحقيق والعقوبة.اي مخالفة للتعليمات السابقة  .17

إدارة الجامعة والكلية تهيب بكل الطالب اتباع ضوابط حسن سير االمتحانات لضمان توفير كل السبل التي 
مع التأكيد على التصدى بكل شدة وحزم ألى محاوالت إلثارة الشغب أو الغش تسهم في االرتقاء بأداء الطالب 

 مع أطيب اآلمنيات بالنجاح والتفوق.داخل اللجان اإلمتحانية ، أو الشروع فيه خارج أو 

 

 


