كلية طب
جامعة طنطا

القواعد المنظمة ألداء الطالب لإلختبارات
 . 1يجب على الطالب اتباع القواعد العامة لضوابط تنظيم سير اإلختبارات.
 . 2ال يسمح بأداء اإلختبار بدون البطاقة الجامعية او البطاقة الشخصية.
 . 3التواجد أمام قاعة االختبار قبل الموعد المحدد بربع ساعة على االقل والتأكد من وجود االسم في كشوف
االسماء بالقاعة.
 . 4يمنع اصطحاب ال موبايل داخل اللجنة واذا عثر عليه أثناء االختبار حتى اذا لم يتم استخدامه يتم إخراج
الطالب من اللجنة ويحرم من االختبار فى هذه المادة  ،كما يعتبر وجود الموبايل المتصل بسماعات لالذن
أو سماعات بلوتوث وخالفه من االجهزة االلكترونية المستحدثة) أثناء االختبار شروعا فى الغش.
 . 5على كل طالب االلتزام بالمكان المحدد له والمثبت عليه رقم جلوسه قبل خمس دقائق من الزمن المحدد
لالختبارعند وجود أحد المراقبين باللجنة.
 . 6يجب على الطالب التوقيع في كشوف حضور االختبار أمام إسمه.
 . 7يحظر الكتابة على طاولة االمتحان أو وضع أي ملصقات عليها.
 . 8يمنع وجود الكتب الدراسية أو المذكرات وأي متعلقات خاصة بالمادة داخل لجان االختبار والمخالفة لذلك
تعتبر حالة غش تعرض مرتكبها للمسألة القانونية وخصوصا إذا كانت داخل أدواته أو مالبسه.
 . 9يمنع الطالب المتأخر أكثر من  15دقيقة عن موعد بداية االختبار من دخول االختبار.
 .10يمنع الطالب من الخروج أثناء االختبار ألي سبب ( بما في ذلك الخروج إلى دورات المياه) إال في حاالت
الضرورة وبعد موافقة مراقب ورئيس اللجنة وبمرافقة أحد المالحظين االحتياط وفى دورات المياه المحددة
سلفا لالختبارات مع قبوله للتفتيش الذاتى قبل دخول دورة المياه.
 .11التأكد أن كراسة االجابة سليمة مع تدوين بيانات الطالب فى المكان المعد لذلك فقط بخط واضح.
 .12محظور علي الطالب قطعيا ً كتابة اسمائهم أو أرقام جلوسهم أو اي اشارة تدل علي شخصياتهم علي ورقة
اإلجابة وكذلك طي أو تمزيق أوراق اإلجابة من الداخل أو من الخارج حتي ال يتعرض لعقوبة إلغاء
االختبار.
 .13التأكد أن ورقة األسئلة كاملة الطبع والعدد ويمنع الكتابة علىها وتسلم نهاية االختبارات االختيارية لمالحظ
اللجنة مع نموذج اإلجابة.
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 .14يراعي عدم الشطب داخل كراسة اإلجابة حيث أن اإلجابة المشطوبة التُصحح ويمكن َّ
يلغي
للطالب أن
َ
أي إجابة بشطبها وكتابة كلمة (ملغي) بوضوح ،ولن يت َّم تصحيح اإلجابات الملغ َّية ولو كانت صحيحة.
َّ
 .15اليُسمح للطالب برفع ورقة اإلجابة أو األسئلة عن مستوي الطاولة التي يجلس عليها.
 .16يحظر التحدث مع الزمالء بعد توزيع أوراق األسئلة وحتى نهاية االمتحان أو تمرير مواد فيما بينهم بما
في ذلك األدوات الكتابية وفى حالة الضرورة تكون من خالل مالحظ اللجنة.
 .17يحظر التحدث أثناء االختبارات أو اإلخالل بنظام االمتحانات داخل اللجنة.
 .18كل طالب يغش أو يحاول الغش أو عاون عليه أو خالف اللوائح والتعليمات الصادرة في شأن االختبارات
تطبق عليه المادة  125من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تنص على " كل طالب يرتكب
غشا فى امتحان او شروع فية ويضبط فى حالة تلبس يخرجة العميد او من ينوب عنة من لجنة االمتحان
ويحرم من دخول االمتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسبا فى جميع مواد هذا االمتحان ويحال الى
مجلس تأديب"
 .19عند إنهاء الطالب االختبار أو عند انتهاء وقته ،يقوم الطالب بتسليم ورقة اإلجابه إلي المراقب المكلف
بمالحظته يداً بيد قبل تحركه من مكانه باللجنة واختفاء ورقة إجابته يعنى أنه لم يسلمها لمراقب اللجنة
ويترتب عليه الغاء إمتحانه.
 .20ال يسمح بالخروج من مقار لجان االختبار قبل مضي نصف الوقت المحدد لالختبارعلى األقل وكذلك ال
تنظيما الستالم كراسات اإلجابة.
يسمح بالخروج خالل الخمسة عشر دقيقة األخيرة
ً
 .21عند مغادرة َّ
أي سبب ما.
الطالب قاعة االختبار ال يسمح له بالعودة إليها َّ
مرة أخرى تحت ِّ
 .22اي مخالفة للتعليمات السابقة تعرض الطالب للمساءلة القانونية.
وتهيب إدارة الكلية بالطالب اتباع تعليمات أداء االختبارات مع أطيب اآلمنيات بالنجاح والتفوق

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
اد .وليد سامى
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