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 مسؤولية الطالب أثناء االختبار
 قبل موعد االختبار بعشر دقائق على األقل  -

ً
معرفة مواعيد االختبارات وأماكن عقدها ,الوصول مبكرا

 وحمل بطاقة التعريف الجامعي في قاعة االختبار .

بدقة )اسم الطالب ، ورقمه الجامعي ، اسم املقرر ورمزه   تعبئة بيانات دفتر إجابة التصحيح االلكتروني  -

 ....الخ (.

 ال يسمح للطالب بدخول قاعة االختبار بعد بدئه .  -

في الحاالت التي يقدرها عميد الكلية أو رئيس لجنة سير االختبارات يمكن السماح للطالب املتأخر عن بدء  -

 بعدم تكرار التأخر االخ
ً
 خطيا

ً
تبار بدخوله ، وذلك ملعرة واحدة فقط خالل فترة االختبارات بعد أخذ تعهدا

 عن موعد بدء االختبار شريطة اال يتجاوز التأخير نصف ساعة من بداية االختبار.

 في حالة تكرار تأخر الطالب عن موعد بدء االختبار ال يسمح له بالدخول. -

 وج من االختبار النهائي قبل مض ي نصف ساعة.ال يسمح للطالب بالخر  -

 ال يسمح للطالب إحضار املواد التالية إلى قاعة االختبار : -

o  الكتب الدراسية ، أو أي نوع من الكتب بما فيها القواميس ، واملذكرات والوثائق املكتوبة )ما لم

 تكن هناك تعليمات أخرى(.

o تصال أما لم تكن هناك تعليمات أخرى الهاتف الجوال أو حيازة أي ش ي يمكن بواسطته اال

 كالحاسبات العلمية ، الجداول اإلحصائية.

o .األغراض الشخصية فيما عدا األدوات الالزمة لالختبار كاألقالم 

ال يسمح للطالب أثناء االختبار بالتحدث أو التواصل مع أي طالب آخر إلعطاء أو استقبال أي شكل من  -

 أشكال املساعدة العلمية.

يسمح ملدرس املقرر أو واضع االختبار بالدخول الى مكان االختبار للمراقبة أو اإلجابة عن تساوالت  ال  -

 الطالب.

 ال يسمح للطالب بمغادرة مكان االختبار بشكل مؤقت. -

ال يسمح للطالبات في قاعة االختبار ارتداء العباءة أو النقاب أو أي مالبس تمنع التحقق من الهوية أو تسمح  -

 بالغش ، وكذلك النظارات الشمسية وامللونة.

 ال يسمح للطالب في قاعة االختبار تغطية األذنين بالشماغ وكذلك ارتداء النظارات الشمسية وامللونة. -
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 مواعيد االختبارات والتأخير   

  

 مع العلم بأن بداية فترات االختبارات  بدئه  بعد االختبار لقاعة أي طالب يسمح بدخول  ال

 النهائية كالتالي:

 بداية االختبار الفترة

  0:88الساعة   الفترة األولى
ً
 صباحا

  08:08الساعة   الفترة الثانية
ً
 صباحا

  0:88 الساعة    الفترة الثالثة
ً
 ظهرا

 

 للطالب السماح االختبارات يمكن سير لجنة رئيس أو الكلية عميد ُيقدرها التي الحاالت في  

 بداية االختبار( من ةعسا نص التأخير يتجاوز  أال )شريطة بدخوله االختبار بدء عن  املتأخر

  التأخير تكرار بعدم منه تعهد خطي أخذ االختبارات بعد فترة خالل واحدة فقط ملرة ذلك و

 . االختبار موعد عن

 

  لالختبار لديه تأخير سابق. لن يسمح بدخول أي طالب 

 


