
تعليمات االختبارات للطالبات

. االلتزام بجدول االختبارات من حيث (يوم وتاريخ االختبار _اسم المقرر و رمزه _ الوقت_ رقم الشعبة –رقم المبنى-رقم 
القاعة) والمراجعة المستمرة للوحة االعالنات المعلن فيها عن مواعيد االختبارات.

. ضرورة حضور الطالبة قبل  موعد االختبار بربع الساعة على االقل.
. ال يسمح بدخول الطالبة بدون البطاقة الجامعية.

.ال يسمح للطالبة بدخول االختبار بعد مضى ربع الساعة من بدايته.
. ال يسمح للطالبة بالخروج من االختبار قبل مضى نصف الوقت.

.االلتزام بأنهاء االختبار في الموعد المحدد.
.ضرورة قراءة تعليمات االختبار بدقة والتقيد بها.

.تتحمل الطالبة مسؤولية وجود أي خطأ في تعبئتها لبياناتها الخاصة باالسم والرقم الجامعي والشعبة.
. ضرورة االلتزام بالهدوء وعدم القيام بأي عمل فيه إخالل بنظام االختبار.

. على الطالبة االستئذان برفع اليد في حال وجود أي  استفسار.
.عند انتهاء الطالبة من االختبار تسلم ورقتها لمشرفة اللجنة وهي في مكان جلوسها وبعد ذلك يسمح لها بالخروج من القاعة.

. يعد الغش في االختبار او الشروع فيه او مخالفة تعليمات االختبار تجاوز تعاقب علية الطالبة بفصلها من الجامعة.
. ال يسمح للطالبة إدخال الهواتف النقالة , الكتب الدراسية,  المذكرات, أجهزة التسجيل او االستقبال الى القاعة االختبار 

وتتحمل الطالبة مسئولة فقدان أي منها.
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.ممنوع منعًا باتًا الدخول بالهواتف النقالة وفي حال إدخالها سوف  يتم تسجيل محضر محاولة غش للطالبة.
. االلتزام بالزي الرسمي ( السكراب والبالطو ) وال يسمح بدخول قاعة االختبار بالقبعات او النظارات الشمسية أو العبايات أو 

المأكوالت
. الطالبة التي تتغيب عن االختبار ترصد لها درجة صفر في االختبار ولن تعطي الفرصة الختبار بديل  وسيتم تخصيصها اال إذا كان 

عذر غيابها عذرا قهريا.
. في حالة تعرض الطالبة للمرض وغادرت قاعة االمتحان لفترة موقتة فانه لن يتم منحها وقتا اضافيا.

. في حال عدم تمكن الطالبة من متابعة ا المتحان تقوم المراقبة بتوثيق الحالة واالبالغ عنها لوحدة االختبارات .
. يحق المشرفة على قاعة االمتحان طرد أي طالبة من االمتحان في حال قيامها بانتهاك قواعد االمتحان ويتم اعداد تقرير 

بالواقعة من المراقبات
. في  حالة عدم تمكن الطالبة الحضور االمتحان  بسبب عارض صحي او أي سبب مفاجئ  اخر خارج عن االرادة فانه على الطالبة 

ابالغ شؤون الطالبات وتقديم العذر بفترة ال تتجاوز ثالثة ايام من تاريخ االمتحان ويجب أن يكون من األعذار المقبولة حسب 
الئحة الجامعة.

-األعذار المسموح بها للتغيب عن االختبار: وفاة قريب من الدرجة األولى – الوالدة والنزف ومافي حكمهما- التنويم في 
المستشفى – مرافقة (األب ، األم ، الزوج ، االبن) المنوم في المستشفى في حالة (عدم وجود بديل) – موعد عالج كيماوي 

او غسيل كلى – اإلغماء أو الغيبوبة أو نوبات الصرع يوم االختبار – الحوادث المرورية التي ينتج عنها اصابات.

.أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرض الطالبة للمساءلة والعقوبة التي قد تصل الى حد الفصل من الجامعة

دعواتنا لك بالتوفيق


