
 الامتحاانت احملوس بة  ف   طلبة خاصة ابل  تعلاميت

 

أو أي جهاز الكتروني آخر )الساعة   الخلويلهاتف با الطالب احتفاظ باتا   يمنع منعا   .1

الذكية   شرائح االتصال، النظارة  الذكية، جهاز اآليباد، السماعات السلكية والالسلكية،

وما يشابهها( حتى ولو كانت مغلقة وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للعقوبات التي 

 نصت عليها أنظمة وقوانين الجامعة.

ووضع الهاتف  مختبر الحاسوب قبل الدخول إلى ق الهاتف الخلويغالإ على الطالب .2

شرفين من األعلى بشكل واضح للم  CASEالجامعية على ال ة بطاقالو المغلق الخلوي

 .على االمتحان

  وأوراق الكتب ر الحاسوب مثلبمختاحضار أي شيء يتعلق باالمتحان الى يمنع  .3

 .مراجعةال

بحوزة  أدوات الغش االلكتروني عدم وجودالتحقق من على االمتحان  يحق للمشرف .4

 .لطالب ن اذماعة في أسوالتحقق من عدم وجود  لطالبا

الخلوي   تخدم للغش ومنها الهاتفسضبط أي أداة تعلى االمتحان  يحق للمشرف .5

تمهيدا  العميد لشؤون الطلبة واالمتحاناتلى مساعد إ حالتهلك وإذب صخا يم ضبطظوتن

 . لطالبالمقتضى القانوني بحق ا التخاذ

في وضعية متجهة   CASEموقع ال  من أن قبل بدء االمتحان يجب على الطالب التأكد .6

مام وموقع الشاشة في وضعية متجهة الى الخلف بحيث ال يمكن للطالب المجاور  الى األ

خالل  CASE شة أو البتغيير موقع الشايقوم طالب  أيو  االطالع على شاشة زميله.

 يعرض نفسه للعقوبات التي نصت عليها أنظمة وقوانين الجامعة.  االمتحان،

من قبل   بريتم استدعاء مشرف المخت ل يرفع يده بهدوءنية أي طالب يواجه مشكلة تق .7

 ال للطالب. ض الوقت الضائع كاملى االمتحان وسيتم تعويالمشرفين ع

خالل االمتحان شريطة   لتدوين مالحظاته A4  ورقةمن المشرف   يمكن للطالب أن يطلب .8

نقل  أي طالب يقوم بوالحاسوب  ختبرمقبل الخروج من   ةالمستخدم  ةاتالف الورق 

 يعرض نفسه للعقوبات التي نصت عليها أنظمة وقوانين الجامعة. األسئلة

عند   صياغته يحذفوكل سؤال يثبت خطأ في األسئلة في قاعة االمتحان ممنوعة  .9

 .تصحيح االمتحان

وعدم ازعاج الطالب  مختبر الحاسوبعلى الطالب التزام الهدوء التام أثناء تواجده في   .10

 .االخرين او ارباك سير االمتحان

ية االمتحان بربع  قبل نها بمختبر الحاسويسمح للطالب الذي أنهى االمتحان بمغادرة   .11

 ساعة على أقرب تقدير. 

 

 

   

 
 


