
  األنظمة والعقوبات االمتحانية

 
 العقوباتاالمتحانية المخالفات

  وعند التكرار ُيعطى الطالب إنذاراً ثم صفراً في المقرر–تنبيه كتابي عدم اصطحاب الطالب للبطاقتين الشخصية والجامعية أثناء االمتحان

  إحداث شغب في قاعة االمتحان أو التكلم بغرض تسهيل الغش
ج العقوبة وفق درجة الشغب من : إنذار ثم إنذار مكتوب نهائي ثم صفر تندر

 في المقرر

استخدام القلم المغايرللون األزرق في االمتحان النهائي غير المؤتمت أو كتابة االسم بشكل واضح أو
  أية إشارة تدل على الطالب الممتحن أو كتابة درجات جزئية من األعمال الفصلية

  المخالفة فيه ضبطت الذي المقرر في	F			يعطى التقدير

  تغيير الطالب لقاعته االمتحانية المحددة له من غير إذن رسمي من اللجنة االمتحانية
 في	F		تنبيه في المرة األولى من قبل اللجنة االمتحانية ، وُيعطى التقدير

  التكرار عند المخالفةفيهضبطتالذيالمقرر

 المخالفة فيه ضبطت الذيالمقررفي	F			يعطى التقدير .فعاالً أو 	ضبط جهاز خليوي بحوزة الطالب في القاعة خالل االختبارات سواء أكان مقفالً

  .فعاالً أو 	ضبط جهاز خليوي بحوزة الطالب في القاعة خالل االمتحان النهائي سواء أكان مقفالً
لتي سجل فيها الطالب في ا المقررات جميع في	F			يعطى التقدير

  المخالفةفيهضبطتالذي	الفصل

ضبط الطالب أثناء أحد االختبارات أو االمتحان النهائي و بحوزته سماعات سلكية أو السلكية أو هاتف 
 خليوي مع سماعات أو أية أجهزة إلكترونية أخرى تساعده على الغش.

  فصل نهائي من الجامعة

 المخالفة فيه ضبطت الذيالمقررفي	F			يعطى التقدير ب ضمن القاعة تتعلق بالمقرر في االختبارات الفصلية.ضبط وسيلة غش في حوزة الطال

  ضبط وسيلة غش في حوزة الطالب ضمن القاعة تتعلق بالمقرر في االمتحان النهائي.
 في الطالبفيهاسجل التي المقرراتجميعفي	F			يعطى التقدير

  الفةالمخفيهضبطتالذي	الفصل

اآللة الحاسبة أو على أعضاء الجسم كتابات تتعلق بالمقرر وذلك في–الجدار–الكتابة على المقعد
 االختبارات الفصلية.

  المخالفة فيه ضبطت الذي المقرر في	F			يعطى التقدير



في  اآللة الحاسبة أو على أعضاء الجسم كتابات تتعلق بالمقرر وذلك –الجدار  –الكتابة على المقعد 
 االمتحان النهائي.

 في الطالب فيها سجل التي المقررات جميع في	F			يعطى التقدير
  المخالفةفيهضبطتالذي	الفصل

تسهيل النقل لزميل له داخل القاعة سواء أكان مشافهة أو من خالل اإلشارات أو من خالل تمرير وسيلة 
 غيرذلك، وذلك في االختبارات الفصلية–دفتر اإلجابة–غش أو أية ورقة أخرى من قبيل األسئلة

  المخالفة فيه ضبطت الذي المقرر في	F			يعطى التقدير

تسهيل النقل لزميل له داخل القاعة سواء أكان مشافهة أو من خالل اإلشارات أو من خالل تمرير وسيلة
  غيرذلك، وذلك في االمتحان النهائي –دفتر اإلجابة  –غش أو أية ورقة أخرى من قبيل األسئلة 

  

 في الطالب فيها سجل التي المقررات جميع في	F			يعطى التقدير
  يه المخالفةف ضبطت الذي 	الفصل

إخفاء أو محاولة إخفاء أو عدم تسليم دفتر اإلجابة االمتحانية كامالً في أحد االختبارات أو االمتحان
النهائي أو عدم تسليم أةراق األسئلة كاملة في االمتحانات المؤتمتة، ويحق للمراقب تفتيش الطالب 

 في حال الشك بوجود وسيلة غش لديه.
  رر الذي ضبطت فيه المخالفةالمق في	F			يعطى التقدير

تغيير مكان–مخالفة الطالب إلدارة القاعة االمتحانية بأي شكل من األشكال (تسليم الدفتر االمتحاني
 وغيرذلك). –الجلوس 

  المخالفة فيه ضبطت الذي المقرر في	F			يعطى التقدير

 فصل نهائي من الجامعة لهذه الغاية. انتحال الطالب شخصية غيره بقصد أداء االمتحان عنه أو إدخال شخص بديل

 فصل نهائي من الجامعة تطاول الطالب على المكلف بأعمال المراقبة بالضرب أو ثبوت توجيه تهديدات خاصة له.

 


