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ات ختبار الاخلاصة اب التنفيذية تعليمات لوا قواعدلا  
Examination Rules and Regulations 

 نعود بوقاية، ونسري حبذر! . من أجل صحتك
 ونطبق اآليت:  تزم لنحد من انتشار فريوس كورون نتكاتف ونل 

او ملراجعة   االختبارات النهائيةعدم حضورة إىل الكلية سواء الداء   19-على الطالب/الطالبة الذي ثبت نتيجته اجابية لفحص كوفيد .1
وعليه ارسال بريد الكرتوين لرئيس قسمه االكادميي ويرفق به العذر الطيب   يوم من اتريخ ظهور النتيجة.  14 أي من االقسام خالل

 وترصد له عالمة غري مكتمل. 
 متنع املصافحة.  .2
 التقيد بقياس درجة احلرارة قبل الدخول للقاعة.  .3
 قبل الدخول وبعد اخلروج من القاعة.  هاتعقيمغسل اليدين أو   .4
 وجوب ارتداء الكمامة طوال فرتة االختبار وعدم ملسها عند ارتداها. .5
 . برتك مسافة آمنة  تطبيق التباعد االجتماعي .6
 جتنب ملس األسطح ويف حال الضرورة جيب غسل اليدين فورًا.  .7
 حيتاجها يف االمتحان )من أقالم، مسطره، مساحة، آلة حاسبة(.  على كل طالب وطالبة احضار مجيع األدوات الت  .8

   
 والتعليمات التنفيذية للطالب: القواعد 

 التأكد من قاعة االختبار والتاريخ/التوقيت لكل اختبار من جدول االختبار اخلاص بكل طالب.  . أ
 بدخوهلم.   ةاملراقبرئيس جلنة حىت أيمر  ختباريبقى الطلبة خارج قاعة اال .ب
 هلا وفق التعليمات.  لوقت احملددوتنتهي اب ختباراتتبدأ مجيع اال .ج 
الرأس أو النقاب عند حضور االختبار )اال يف حال وجود   ءعلى الطلبة االلتزام ابرتداء الزي الرمسي للكلية، وال يسمح للطالبات ابرتداء العباءة أو غطا .د

 رجال فيسمح ابرتداء غطاء الرأس والنقاب دون العباءة(.
 على الطلبة ابقاء حقائبهم وامتعتهم الشخصية االخرى خارج قاعة االختبار.  .ه
 على كل طالب التوقيع إزاء امسه يف كشف حضور االختبار، مع ابراز البطاقة االكادميية.  .و
 .يف االختبارات الورقية واإلجابة  ختباربوضوح على كتيب اال األكادميي ورقمهه امس  كتب الطالبي .ز
يث تكون  لن ُيسمح للطالب ابلدخول لالختبار بدون البطاقة األكادميية وعند حال جلوسه على مقعده جيب عليه وضع بطاقته األكادميية على طاولته حب  .ح 

 خالل االختبار. ابهلدوء وعدم التحدث االلتزام    صورة الطالب لألعلى وعليه
 حيظر على الطالب الكتابة على املقعد أو االجهزة اثناء اداء االختبار. وعليه اعادة وضع املقعد ملكانه حال انتهاءه من االختبار. .ط
 بدؤه. دقيقة على  35قبل مضي  ختباراالقاعة مبغادرة  ي طالب وعدم السماح أل بدؤه،دقيقة على  30بعد مضي  ختباراال  بدخولال يسمح للطالب  .ي
 ختبار.خالل اال خرين اآلمن  ستعارةاالوال جيوز درس املاملعلنة مسبقاً من قبل  ختبارإحضار متطلبات اال  الطالبعلى   .ك
 ليتمكن من الدخول على النظام. االختبار( قبل موعد Blackboardالـ )  حصوله على الرقم السري اخلاص ابختبارات   على الطالب التأكد من .ل
تسجيل  ب أو  ختبار(، إال بعد تسليمة لورقة االياهاملدورات  يتضمن ذلك ألي سبب كان ) خالل وقت االختبار قاعة االختبار مغادرةللطالب   حال يسم .م

 .اإللكرتونية وعليه مغادرة املكان بسرعه وهدوءيف حالة االختبارات  هخروج
أو استخدام اي نظام للرتمجة. ويعترب   االختبار هنائياً ومجيع االجهزة املرئية والسمعية والساعات املزودة بكامريا لقاعة اهلواتف احملمولة   إدخالحيظر  .ن

 وجودها حاالت غش. 
 الغش او حماولة الغش تعرض الطالب للرسوب ولعقوابت أتديبية اخرى. .س
 . ختباروكذلك عند اكمال اال .همبضمونوليس  ختبارعملية االلالستفسار عن  إشعار املراقب عن طريق رفع اليد  ختبارالطالب خالل اال  على . ع
أبجهزة احلاسوب والوصالت الكهرابئية واالنرتنت مما قد يؤدي إىل فصل جهاز احلاسوب أثناء االختبار وضياع جزء من الوقت  على الطالب عدم العبث  .ف

 واملعلومات. 

 .النهائي االختبار عن التغيب حال يف الواحد   اليوم عذر  يقبللن  .ص


