
 

 كلية التمريض                                                                     جامعة الزقازيق         
 

 باالمتحاناتتعليمات هامة خاصة 

 

 في االمتحانات النظرية  اآلتية على جميع الطالب بااللتزام بالتعليمات

 :والشفوية

 .مول داخل قاعات االمتحاناتغير مسموح نهائياً بالدخول بالتليفون المح .1

اذا كان ضرورى لدخول التليفون المحمول فيوضع مغلقا واذا تم اكتشاف انه مفتوح  .2

 .داخل اللجنة من قبل الطالب يعتبر حالة غش تستوجب العقاب 

 .غير مسموح بالتدخين داخل قاعات االمتحانات .3

 .غير مسموح بدخول الطالب بسماعة االذن او البلوتوث  .4

ع الطالب التواجد داخل القاعات قبل بدء االمتحانات بخمسة عشر دقيقة على جمي .5

 .بالدخول  على األقل ولن يسمح رئيس االمتحان للطالب المتأخرين عن بدأ االمتحان

ال يسمح للطالب بدخول قاعة االمتحان بصحبته أي كتب أو مذكرات أو مراجع أو  .6

شنط  عدم صحبة أي أدوات أوأية أوراق من أي نوع حتى لو كانت بيضاء وكذلك 

 .والمخالفة تعتبر حالة غش خالف ما يلزم لإلجابة على األسئلة

 ما يلزم إال فى الحاالت الضرورية لن يمنح الطالب أكثر من كراسة إجابة واحدة .7

 . تلالجابا

على الطالب التأكد من كتابة اسمه ورقم جلوسه على البيانات المكتوبة على ظهر  .8

 .كراسة اإلجابة

 :يجب على جميع الطالب االلتزام باالتي  

 مراعاة التزام الهدوء داخل قاعات االمتحان. 

 كتابة اإلجابات فقط داخل ورقة اإلجابة. 



 عدم كتابة أي إجابة على ورقة األسئلة مهما كانت. 

 إجابة كل سؤال في بداية صفحة مستقلة. 

  الكوريكتور أقالمغير مسموح باستخدام(correction pen (  أو األقالم الملونة

highlight pen  داخل فى كراسة اإلجابة. 

  على الطالب ان يكتب اجابته على الوجهين وال يترك اسطر خالية وان يجيب على

 .االسئلة المطلوبة فقط وال يلتفت الى االجابات الزائدة عن المطلوب 

 ال يسمح ألي طالب بمغادرة االمتحان قبل مرور نصف ساعة. 

 الخروج من مقار االمتحان خالل الخمسة عشر دقيقة األخيرة من االمتحان ال يسمح ب

 .تنظيماً لعملية استالم كراسة اإلجابة

  اذا تبين فقدان كراسة اجابة الطالب داخل لجنة االمتحان اعتبر الطالب غائبا بدون

 .عذر ويحال للتحقيق 

 ات االمتحان سوف أي محاولة للغش أو الشروع فيه أو اإلخالل بالنظام داخل قاع

وطبقا لقانون  يلغي امتحان الطالب ويعرضه للمساءلة أمام مجلس التأديب بالكلية

 .2491لسنة  (94)رقم تنظيم الجامعات 
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