
                                     Guide Lines of Examinations halls in ASU                        ا لتطببيقية   جامعة العلومتعليمات القاعات ااإلمتحانية في   

 
 تعليمات القاعات االمتحانية

 

 أحكام تمهيدية
 

   " في  تعليمات القاعات اإلمتحانيةتسمى هذه الالئحة "بالئحة   :       (1المادة )

 جامعة العلوم التطبيقية.                      

 

 .طلبة جامعة العلوم التطبيقيةتسرى أحكام هذه الالئحة على   :        (2المادة )

 

   المعنى المدون، يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الالئحة  :        (3المادة )

 قرين كل منها :                      

 العلوم التطبيقية.في جامعة  تعليمات القاعات اإلمتحانيةالئحة  :  الالئحة

 جامعة العلوم التطبيقية. :  الجامعة

 مجلس جامعة العلوم التطبيقية. : مجلس الجامعة

 مجلس الكلية المعنية. : مجلس الكلية

                                                                               مجلس القسم المعني. : مجلس القسم

 جامعة العلوم التطبيقية. رئيس :  الرئيس

   نائب رئيس الجامعة للشؤون االكاديمية  والتطوير. : نائب الرئيس

 عميد الكلية المعني ومن في حكمه. :  العميـد

 رئيس القسم المعني، ومن في حكمه. :   رئيس القسم

                    

 التعليمات
 

 اإللكتروني خالل موقع الجامعةيتم اإلعالن عن الجدول اإلمتحاني من ( : 4المادة )

 واإلعالنات الداخلية.

متحاني والتاككككككككككاكد من موعد وتاري  على الطالب اإلطالع على الجدول اإل(   : 5) المادة

 اإلمتحان بوقت مبكر.

ي إلى قسم الحسابات ف : على الطالب تسكديد كافة الروكوم والمسكتحقات الدراوكية( 6المادة )

 اإلمتحانات.الجامعة قبل فترة مناوبة من بدء

ووضكككعها على المقعد الدراوكككي بطاقة التعريفية الجامعية لعلى الطالب جلب ا : (7المادة )

وفي حككالككة  طيلككة فترة اإلمتحككان لتكون جككاه ة عنككد الطلككب من قبككل المراقبين

الفه وبخ نسككككككيانها على الطالب ان يبرب مايثبت هويته مثل البطاقة السكككككككانية

وفيما يخص الطالبات المنقبات فتقوم موظفة مختصة  .يمنع من تادية اإلمتحان

 بالتحقق من هوياتهن.

: أن تكون هناك قائمة بالطلبة الذين يؤدون اإلمتحان تعد من قبل القسكككم المعني (  8المادة ) 

ة ويتم توقيع الطلبكك  بككالتعككاون مع عمككادة القبول والتسككككككجيككل او الكليككة المعنيككة
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الطالب الذي ال يرد اوككككككمه في هذه القائمة يمنع من تادية  .الحاضككككككرين عليها

 اإلمتحان إال إذا ثبت أن عدم وجود اومه بسبب خطأ ما.

 : ال يسمح للطلبة دخول دورات المياه حال بدء اإلمتحان. ( 9المادة ) 

ة تأديأثناء  أو الشككككككرثنباوككككككتثناء الماء  : يمنع منعاً باتاً األكل أو التدخين(   11الماادة ) 

 متحان.اإل

من بدء اإلمتحان  على األقل   عشكككرة دقائق01يكون حضكككور الطلبة قبل ن :( 11) المادة 

وبالقرث من القاعة اإلمتحانية وال يجوب لهم دخولها إال بعد ان ياذن المراقبون 

 بذلك.

دقيقة على بدء  01ال يسككككككمح للطكالكب بدخول القاعة اإلمتحانية بعد مرور  :( 12) المادة 

 المراقبإال في الحاالت اإلضطرارية القصوى ويكون ذلك مرهوناً ب اإلمتحان

 .لقسم أو العميدأو رئيس ا

 01متحانية إالّ بعد مرور ما اليقل عن ال يجوب للطكالكب مدكادرة القكاعة اإل : (13) المادة 

 اإلمتحان. ءدقيقة على بد

 ال يجوب للطالب مدادرة القاعة اإلمتحانية في الربع الساعة األخير لإلمتحان.:  (14المادة )

القاعة اإلمتحانية بعد بدء اإلمتحان  المطالبة ال يجوب للطالب الذي حضر إلى :  (15المادة )

 بتمديد الوقت األصلي لإلمتحان.

ال يجوب للطككالككب إدخككال الكتككب أو المككذكرات أو الملفككات أو المعككاجم أو  ( :16)المااادة 

واآلالت الحاوككبة إال إذا كان مصككرحاً به من قبل مدر  لكتروني الترجمان اإل

جكانكب المقعد  إلىوعلى الطكالبكات وضككككككع حقكائكب اليكد مدلقكة  المكادة المعني.

 اإلمتحاني وال يجوب وضعها على المقعد الدراوي.

على الطالب إحضككار كافة المسككتل مات واألدوات الضككرورية المصككر  بها  (  : 17المادة )

او الروكككككم وال يسكككككمح على اإلطالك تبادل تلك المسكككككتل مات  لدرض الكتابة

 بة .واألدوات بين الطل

:  يجلس الطلبة في األماكن المخصككككككصككككككة لهم وال يجوب تبديل محالتهم وال   (18) المادة

يجوب لهم التواصكككككل مع بمالئهم باية ووكككككيلة كانت وكككككواء كانت بالحدي  أو 

على الطالب الذي يرغب و اإلشككككارة أو النير في الكراوككككات اإلمتحانية للدير

 مقعده.بالتحدث إلى المراقب رفع يده والبقاء في 

: ال يسككمح للطالب بارتكاث أي مسككلك من شككأنه إعاقة وككير اإلمتحان أو إثارة  (19المادة )

يرفع تقرير من قبل مدير القاعة بخصككو  وكك ،الشككدب، وفي حالة قيامه بذلك

  من هككذه 26المككادة نوتطبق بحقككه اإلجراءات المنصككككككو  عليهككا في  ذلككك

 .الالئحة

إلى القككاعككة أو أي جهككاب اتصكككككككال اخر إدخككال الهواتا النقككالككة بكك: ال يسككككككمح   (21المااادة )

  26اإلمتحكانية وان إدخالها يعني محاولة الد  وتسككككككري عليه أحكام المادة ن

 . من هذه الالئحة

على كل طالب قراءة األوكككككككلة بشكككككككل متاني،  والتأكد من فهمها  وفي حالة  : (21المادة )

 تدريسكككي المقرر الذي ي ور القاعةوجود غموض فيها فعليه اإلوكككتفسكككار من 
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لمرة واحدة خالل الثالثين دقيقة األولى من بدء اإلمتحان للرد على  اإلمتحكانيكة

 اإلوتفسارات.

ن من قبل مدير القاعة عن بدء اإلمتحان وال يجوب للطالب البدء عال: يتم اإل  ( 22المادة ) 

وعلى الطالب التوقا حاالً  متحكان عالن عن نهكايكة اإلاإلكمكا ويتم  ،كقبكل ذلك

 عن الكتابة.

متحكانيكة المحددة وال يجوب بديرها إال في إلجكابكة في الكراوككككككات ا: تتم اإل  ( 23الماادة ) 

 ذلك.بالحاالت التي يعلن عنها 

: من حق المراقب اتخاذ اي إجراء ضككروري لمنع الد  بما في ذلك تحويل (   24المادة ) 

 الطلبة وتحذيرهم.جلو  الطالب أو التحدث إلى 

:  ال يسككككمح للطلبة الذين ادوا اإلمتحان التجمع قرث القاعات اإلمتحانية لدرض (25المادة )

 مراجعة إجاباتهم أو ألي وبب آخر .

إذا ثبت غ  الطالب في اإلختبار أو اإلمتحان أو في مشككككككاريع التخر ، أو :   (26المادة )

 الج اءات التأديبية اآلتية :شرع في الد ، أو واعد عليه، توقع عليه أحد 

 اعتبار الطالب راوباً في اإلمتحان، أو اإلختبار الذي حصل فيه الد . .أ

 إلداء تسجيله في المقررات المسجل فيها في ذلك الفصل. .ث

 حرمانه من التسجيل والدراوة في الفصل الدراوي الذي يليه. .ت

 مخالفة.فصله نهايا من الجامعة وال يفرض هذا الج اء إالّ إذا كرر ال .ث

وعلى اللجنة  السككككككلوكية الرجوع  إلى أحكام الئحة المخالفات المسككككككلكية في جامعة العلوم  

 التطبيقية في الحاالت التي لم ترد في أعاله. 


