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دخول الطالب والمالحظين من البوابة الخلفية أمام مدرسة التجارة بعد بنزينة الغاز مباشرة على مبنى  -1
في  المحاضرات )مقر االمتحانات( .. وذلك لتجنب االزدحام مع طالب الكليات األخرى القادمون المتحاناتهم

 .لحرم الجامعينفس ا
( وموظفين وعمال تدريس وهيئة طالب) االمتحانات في المشاركين جميع على الحراري الكشف تمي -2

 للجميع. كمامة بدون بالدخول السماح وعدم .البوابة على الدخول عند
أمام بوابة الدخول )البوابة الخلفية أمام مدرسة التجارة( يجب االصطفاف صف للبنات وصف لألوالد مع وجود  -3

 ة الكشف الحراري والتعقيم.لة عمليفارق متر بين الطالب والذي يليه في الصف لسهو

احم قبل موعد االمتحان حرصاً يجب التواجد قبل موعد اللجنة بساعة كاملة لعمل اجراءات الدخول ولمنع التز -4

ص أمام البوابة  8:30ص يتواجد من  9:30على سالمة الطالب. طالب تكنولوجيا ونظم )فقط( في لجان 

ام ص أمام البوابة. من يخل بهذا النظ 9:30ص يتواجد من  10:30وطالب علوم ودعم )فقط( في لجان 

 يتعرض اللغاء امتحانه نهائياً.

هات المسؤولة بالكلية بتطهير وتعقيم قاعات االمتحانات والطرقات قبل وبعد تواجد الطالب بها. يجب ستقوم الج -5

على الطالب الحفاظ على نظافة المكان واستخدام أدواتهم الشخصية والتخلص من القمامة في أماكنها 

 ة لذلك لتقليل فرص انتشار العدوى.المخصص

تنا جميعاً وأداءك سالم وضع مطهر لاليدي لك .. نرجو تعاون الجميع حرصاً على عند دخولك لالمتحان سيتم -6

 االمتحان.

(: يجوز للطالب الذين ال يرغبون في 23/6/2020بتاريخ  701في قرارات المجلس األعلى للجامعات )رقم  -7

ب لمجالس الكليات قبل بدء موعد إنعقاد أداء االمتحانات لهذا الفصل الدراسي نظراً للظروف الراهنة التقدم بطل

االمتحانات ووفقاً للمواعيد التي تقررها مجالس الكليات سواء بتقديم الطلب ورقياً أو بأية وسيلة اليكترونية 

أخرى بتم من خاللها التأكد من شخصية مقدمه، على أن يكون االعتذار في هذه الحالة عن أداء كافة االمتحانات 

في الفصل الدراسي الثاني. أما بالنسبة لالعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها في المقررة للطالب 

 اليعد غياب هؤالء الطالب رسوباً. أي وقت وفي كلتا الحالتين

سؤال لمدة  90سؤال لمدة ساعة وبعديه هايبقى امتحان التحريري  30امتحان الشفوي والعملي هيكون  -8

 .ليكترونيحانات تصحيح ااالمت ..ساعات  3

 خالف أنه يثبت الذي فالطالب باتا، منعا بأنواعها السماعات وكذلك بأنواعه، المحمول الهاتف اصطحاب ممنوع -9
 االمتحان. من الحرمان حدعقوبته  تصل االمتحان في التليفون استخدام وثبت التعليمات

 تعرض إللغاء امتحانه. وإال له المخصصين المقعد أو القاعة غير في امتحانه يؤدي أن للطالب يجوز ال -10
 حاالتي ف ،(الحاسبة اآللة القلم، المسطرة، الممحاة،) المراقبين أحد إذن بعد إال كافة بأنواعها االستعارات تمنع -11

 استفاد سواء االمتحان موضوع بالمقرر عالقة له ما على الطالب مع عثر إذا الطالب عليها يعاقب التي الغش

 التأديب. مجلس يترأه ما ووفق امتحان دورتين في االمتحان من بالحرمان يعاقب يستفد، لم أم منه

 وكذلك عنه، االمتحان أداء بقصد غيره شخصية انتحاله ثبت إذا الجامعة من النهائي بالفصل الطالب يعاقب -12

 .القضاء إلى منهما كل ويحال الغاية لهذه منه بدال شخصا أدخل الذي الطالب

 ،(االمتحان أثناء الكالم صغيرة، أوراق المقعد، على الكتابة النقل،) كانت صورة بأي الغش يحاول طالب كل -13

 .التأديب مجلس يترأه ما ووفق امتحان دورتين حتى االمتحان من بالحرمان يعاقب

 -منديل  -براية  -أستيكة  -غير مسموح اطالقاً بتداول االدوات الشخصية داخل لجان االمتحان )قلم  -11

 .ثناء االمتحانللشرب أ زجاجة مياه(، وينصح بإحضار زجاجة مياه خاصة بالطالب
 الغيا امتحانه ويعد االمتحان، قاعة من يخرج االمتحان موضوع بالمقرر عالقة له ما على معه يعثر طالب كل -15

 .االنضباط لجنة إلى ويحال المخالفة فيه ارتكبت الذي المقرر في

 تواجد في األماكن الضيقة ألي سبب.حفاظاً على سالمة الجميع، ممنوع التجمعات واالزدحام وال -16

يجب الخروج بعد انتهاء االمتحان مباشرة من البوابة )أمام مدرسة التجارة( وغير مسموح بالتجمعات نهائياً  -17

 ان أو المباني أو أمامها ألي سبب.داخل اللج


