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تعلٌمـــــــات امتحانٌــــة ألبنائنــــا الطلبــــة
بناء على قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة
المادة  :/29/ال ٌجوز للطالب أن ٌصطحب معه فً قاعة االمتحان أي كتاب أو وسٌلة اتصال أو كل ماله عالقة بالمقرر أو ورقةة ولةو
كانت خالٌة من الكتابة فٌما عدا ما ٌسمح به العمٌد بناء على طلب أسةتاذ المقةرر وٌجةب أن تكتةب اةجابةة علةى الةورم المقدمةة
من الكلٌة.
المادة  :/29/أٌ .حظر على الطالب الكالم أثناء االمتحان أو القٌام بأي عمل فٌه اخالل بنظام االمتحان وفً حالة المخالفة ٌنةذر رئةٌ
القاعة الطالب المخالف وإذا كرر الطالب المخالفةة ٌخةرم مةن قاعةة االمتحةان وٌعةد امتحانةه مللةى فةً المقةرر الةذي ارتكةب فٌةه
المخالفة وٌعطى فٌه درجة الصفر.
ب .كل طالب ٌعثر معه على ما له عالقة بالمقرر ٌخرم من قاعة االمتحان وٌعد امتحانه مللةى فةً المقةرر الةذي ارتكبةت فٌةه المخالفةة
وٌحال إلى لجنة االنضباط  ،وللعمٌد أو ما ٌنوب عنه أو رئٌ القاعة أن ٌفتش الطالب أو ٌأمر بتفتٌشةه إذا و دجةدت قةرائن قوٌةة
تدعو إلى االشتباه فً حٌازة ذلك الطالب على ما له عالقة بالمقرر.
م .كل طالب ٌحاول اللش بأي صورة كانت أو ٌضبط وهو ٌلش فً االمتحان ٌخرم من قاعة االمتحان وٌعد امتحانه مللى فةً المقةرر
الذي ارتكبت فٌه المخالفة وٌحال إلى لجنة االنضباطٌ ،عاقب بالحرمان من التقدم لالمتحان وذلك وفقا ً لقرارات مجل الجامعة.
دٌ .عاقب الطالب بالفصل من الجامعة اذا ثبت انتحاله شخصٌة غٌره بقصد أداء االمتحةان عنةه وكةذلك الطالةب الةذي أدخةل شخصةا ً بةدالً
عنه لهذه اللاٌة وٌحال كل منهما إلى القضاء.
هـٌ .تم إخرام الطالب من قاعة االمتحان فً الحاالت السابقة من قبل العمٌد أو من ٌنوب عنه أو رئٌ القاعة وٌعةد األسةتاذ الممةتحن
فً االمتحانات العملٌة رئٌسا ً للقاعة.
وٌ .ترتب على إللاء االمتحان بطالن الشهادة وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت قبل كشف اللش أو كشف المشاركة فٌه.
ذ .وفً جمٌع األحوال ٌنظم ضبط بالحادث وٌقدم إلى مجل الكلٌة.
ٌمنع منعا ً باتا ً دخول الكلٌة دون إثبات شخصٌة ( هوٌة شخصٌة – بطاقة جامعٌة أو ما ٌنوب عنها ).

ٌمنع منعا ً باتا ً التواجد فً الممرات والردهات أثناء الفترة االمتحانٌة أو بعدها.

ٌعاقب بالفصل النهائً من الجامعة كل طالب تضبط بحوزته أثناء االمتحان سماعات ( سكلٌة – السلكٌة ) أو جهةاز محمةول مةع

سةةماعات أو أٌةةة أجهةةزة الكترونٌةةة أخةةر تسةةاعده علةةى اللةةش فةةً االمتحةةان وذلةةك بنةةاء علةةى قةةرار مجل ة التعلةةٌم العةةالً رقةةم
./711/
ٌمنع منعا ً باتا ً اصطحاب الحقائب ( جزادٌن ) إلى داخل القاعات االمتحانٌة.

ٌحظر على الطالب تبدٌل القاعات االمتحانٌة المعلنة لهم تحت طائلة فرض عالمة الصفر للمقرر.

على الطالب التأكد من توقٌت االمتحان لكل مقرر على حدا وااللتزام بتوقٌت بداٌة االمتحان.

ٌمنع منعا ً باتا ً دخول الطالب إلى القاعة االمتحانٌة إال قبل عشر دقائق من بدء االمتحان تحت طائلة العقوبات المناسبة.

عند تلٌٌر الطالب لقلمه أثناء االمتحان ٌجب علٌه أن ٌطلب من أمٌن السر كتابة مالحظة تتعلق بهذا الخصوص.
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