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 ضوابط المحافظة على المصداقية األكاديمية في االمتحانات

 
 : المبادئ األساسية لالمتحانات1مادة 

 

بتحقيق المعايير األكاديمية التي تضمن  ،الطلبة والموظفيناألساتذة وكل منتسبيها، كلية تقنية المعلومات تطالب  .1

 الثـقة والمصداقية العلمية واإلجرائية المتعلقة باالمتحانات.

كلية تقنية المعلومات ال تتسامح في ارتكاب الغش في االمتحانات، وأي طالب ممتحن يضبط في عملية غـش،  .2

 بذاته أو مع طرف آخر، يعرض نفسه ومن يشاركه إلى أقصى العقوبات.

اكتساب منفعة  ج عنهتنأي فعل أو محاولة لفعل ييعني أشكال سوء التصرف األكاديمي ممنوعة، وهذا كل  .3

تـقييم أكاديمي للطالب، وعقوبات سوء التصرف األكاديمي تـشمل رصد درجة صفر في المقرر الدراسي، 

 في الكلية.إلى الفصل من الدراسة حتى تصل وصفر في جميع مواد الفصل الدراسي،  درجة تصل إلىو

 بتسليم الطالب لورقة االجابة فإن الطالب يؤكد أن كل مافيها من إجابات هي من جهده الخاص. .4

 

 ة في القاعاتيالتحرير ضوابط االمتحانات: 2مادة 
 

 يجب أن يلتزم الطالب بتوجيهات المراقبين والمشرفين داخل قاعة االمتحان. .1

 .داخل قاعة االمتحان وء واالحتراميجب الحفاظ على الهد .2

 المتحان بخمس عشر دقيقة.بداية اقاعة االمتحان قبل الوقت المحدد للعلى الطالب الدخول  .3

وثيقة تسجيله مع بعد إظهار بطاقة التعريف الجامعي سارية المفعول، ال متحان أاالاليسمح للطالب بدخول قاعة  .4

 في المقرر الدراسي لالمتحان.

 قاعة االمتحان بعد انقضاء نصف ساعة بعد بداية االمتحان. ىإل بالدخول ال يسمح ألي طالب .5

 قاعة االمتحان إال بعد انقضاء نصف الزمن المحدد المتحان للمادة.  ال يسمح للطالب الممتحن بمغادرة .6

 ر عليه استعارتها من غيره.ظعلى الطالب احضار كل مايلزمه من أدوات لالمتحان ويح .7

 ن يكون الهاتف مقفالا أويجب  ،االمتحان في قاعة و السماعات أ الذكية والساعات جهزة الهاتفأيمنع استعمال  .8

 .طوال فترة االمتحانغير ظاهر قبل الدخول للقاعة و

 يمنع على الطالب أن يحمل معه داخل قاعة االمتحان أي كتاب أو أوراق مكتوبة أو خالية. .9

واتخاذ  تفتيش الطالب مراقبةيحق للجنة ال ،مسموح بهادوات غير ي أأل الطالب في حالة االشتباه في استخدام .10

 .التفتيش راءاتإجما يلزم من 

 على الطالب الممتحن عدم مغادرة مكانه إالّ بإذن من المراقب. .11

لرجوع إليها إال بعد موافقة رئيس لجنة المراقبة، أو من ينوب غرض الال يسمح للطالب بمغادرة قاعة االمتحان  .12

 خارج قاعة االمتحان. ئهبقاأعضاء هيئة المراقبة طيلة فترة على أن يكون الطالب تحت إشراف أحد  عنه،

 ممنوع على الطالب نزع أو تمزيق أي ورقة من كراسة اإلجابة. .13

 غير الماء. ،ال يسمح للطالب بالتدخين أو تناول الطعام أو المشروبات داخل قاعة االمتحان .14


