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 علق بنظام اجتياز امتحاناتمهمة تت توجيهات

 2023.2022  الخريفية االستدراكية الدورة 
 

 

 

  ؛على الطالب )ة( الحضور قبل انطالق االمتحان بنصف ساعة على األقل 

 تحانتدعاء االمالبطاقة الوطنية وبطاقة الطالب و اس اصطحاب)ة(  يجب على كل طالب ،

 ؛واإلدالء بها للمراقبين متى طلب منه ذلك

 حان؛يجب على الطالب التأكد من قاعة ورقم االمتحان والمجموعة قبل انطالق االمت 

  على كتابة أسماءهم ورقم أبوجي صحيحا وواضحا على ورقة على الطالب الحرص

 االمتحان؛

  ن؛اجتاز االمتحان في مجموعة ال ينتمي إليها يعتبر غائبا عن االمتحاكل طالب 

  ئلة؛من قاعة االمتحان قبل مرور نصف ساعة بعد توزيع األس )ة(يمنع خروج الطالب 

 يوقع الطالب على ورقة الحضور بعد تسليم أوراق التحرير للمراقبين؛ 

 ل أو أو أي وسيلة اتصا على الطالب أن يصطحب معه في قاعة االمتحان أي كتاب يمنع

 وثيقة،

 يمنع ا ً تياز ناء اجكليا أو تشغيله أو أي جهاز الكتروني أثصطحاب الهاتف المتنقل منعا

 االمتحان؛

 از اجتي يمنع اصطحاب المراجع أو الكتب أو أية وثيقة من غير تلك المسموح بها أثناء

 االمتحان

 ثيقة أووأية  متحان، كما يمنع تبادليمنع الحديث بين الطلبة الممتحنين أثناء اجتياز اال 

 ورقة مابين الطلبة؛

 ؛مغادرة قاعة االمتحان بمجرد تسليم ورقة التحرير للمراقبين )ة( على الطالب 

 و رجع أيعتبر اصطحاب وتشغيل الهاتف المتنقل أو أية وسيلة الكترونية أو كتاب أو م

رض لغش يعاالمتحان محاولة لتبادل أوراق التحرير أو الحديث بين الطلبة أثناء إجراء 

 ؛صاحبها على المجلس التأديبي بالكلية

   لكلية لم العام اإلخالل بالنظا وأكل تهجم على المراقبين أو محاولة إلرباك سير االمتحان

 ؛يعرض صاحبه على المجلس التأديبي

  لالستفسارات واإلرشادات. 2و  1يخصص الشباك 

 
 حظ موفق لجميع الطالبات والطلبة
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