
  جامعة بني سویف
  اإلدارة العامة لشئون التعلیم والطالب

   هامةتعلیمات 
 ومـع ذلـك یجـوز ان یـسمح رئـیس ، بـزمن كـافى مكان االمتحـان قبـل بدایتـهإلىضور على الطالب الح - ١

اعة  أكثــر مــن ربــع ســبدایتــهلجنــة االمتحانــات للطالــب المتــأخر بحــضور االمتحــان إذا لــم یمــر علــى 
  .یعوض عن زمن التأخیر أالعلى 

 .األقلاالمتحان على  مضى نصف زمن بعد االالیسمح للطالب بمغادرة قاعة االمتحان  - ٢

 ، اضــطراریةألســبابإذا كــان الخــروج  الیــسمح للطالــب بــدخول مكــان االمتحــان بعــد الخــروج منــه اال - ٣
ــة فتــرة وجــود ــان االمتحــان تحــت مراقبــة مــستمرة هوكــان طیل  لجنــة أعــضاءمــن قبــل احــد  خــارج مك

 .االمتحان

ـــع الطـــالب الحاضـــرین  - ٤ ـالتوقیع علـــى حـــضورءألدایلـــزم جمی ــان فـــى  كـــشف  االمتحانـــات بــ هم االمتحـ
 . لذلك من قبل اللجنة االمتحانیةكل مقرر على حده وفق النموذج المعد الحضور

 إلثبــاتة الجدیــدة لكــل ســنة  البطاقــة الجامعیــإحــضارالیحــق للطالــب دخــول قاعــات االمتحــان بــدون  - ٥
 ).الخ ...رخصة قیادة / جواز سفر / بطاقة الرقم القومي ( شخصیته ویفضل وجود 

و مـن  العمیـد أ ویـضبط فـى  حالـة تلـبس یخرجـه،و الـشروع فیـهارتكب غشا فـى االمتحـان أكل طالب  - ٦
و حــاول ، ألغــاء امتحــان الطالــب فــى المقــرر الــذى غــش فیــه، ومــن ثــم إیفوضــه مــن قاعــة االمتحــان

 ).یراعي المواد الواردة  بقانون تنظیم الجامعات ولالئحته التنفیذیة ( الغش فیه 

 وذلــك فــى المقــرارات ،)ب الغــش بمحــروم بــس( فــى كــشف النتــائج  الطالــبســمیــدون ا تعلــن العقوبــة و - ٧
ررة علیـة علـى ان یعلـن اسـمه وحالـة الغـش التـى ضـبط فیهـا والعقوبـة المقـ، التى تقرر حرمانة منها 
 .فى لوحة اعالنات الكلیة

ًداخل اللجنة نهائیا حتى لو كان مغلقا) الهاتف المحمول (عدم اصطحاب  - ٨ ً. 

 . الدراسى مع الطالب داخل اللجنةذكرات أو كتب تتعلق بالمادة أو مواد الفصلعدم وجود أى م - ٩

االمتحـان أن یتقـدموا  قبـل بـدء   قیـدإیقـاف اجتماعیـة أو ارأعـذلطالب الذین یرغبون فـى تقـدیم على ا -١٠
 .األقلبأسبوع على 

 المـستندات الدالـة علـى إرسـالویـتم ، كـل حالـة علـى حـده م دراسـة تالحـاالت المرضـیة الطارئـة فیـ أما -١١
 .، بعد الكشف على الطالب إن أمكن الطبیة لبیان الموافقة من عدمهذلك لإلدارة

 


