التعليمات األمتحانية للطلبة
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على جميع الطلبة التأكد من الجدول االمتحاني وتوزيع المواد والمواعيد المحددة لالمتحان كل
مادة.
بإمكان الطلبة الدخول إلى قاعة االمتحان بعشرة دقائق قبل بد ء االمتحان.
على الطالب الجلوس حسب الرقم الذي يعطى له أثناء دخوله القاعة االمتحانية وعليه البح
عن المقعد الذي يحمل نفس الرقم.
ال يسمح ألي طالب متأخر بالدخول إلى قاعة االمتحان بعد مرور نصف ساعة من بداء
االمتحان.
ال يسمح ألي طالب بمغادرة قاعة االمتحان إال بعد مرور نصف ساعة من بداء االمتحان
ال يسمح للطلبة بمغادرة قاعة االمتحان في العشرة دقائق األخيرة من االمتحان.
على كل طالب جلب بطاقة الكلية التي تثبت هويته و إبرازها إلى المراقب حين يطلب منه
ذلك .وفي حالة نسيانها يمكن االستعاضة بالبطاقة الشخصية العمانية أو إجازة السياقة وال
يسمح الي طالب اليملك هوية اثبات بالدخول الى قاعة االمتحان.
على الطالب اإلجابة على ورقة االمتحان التي توزع له وال يجوز اإلجابة على أي ورقة بديلة
وإال اعتبر له االمتحان باطال.
عند توزيع األسئلة توضع بشكل مقلوب إلى حين إصدار أمر من المراقب إلى جميع الطلبة
بالبدء.
يكتب الطالب بشكل واضح اسمه ورقمه وشعبته وأي معلومات إضافية أخرى مطلوبة منه.
على الطالب االجابة باستخدام القلم الجاف او الحبر باللون األزرق أو األسود فقط وسوف ال
تصحح اي إجابة اذا كانت بالقلم الرصاص.
على كل طالب جلب األدوات االمتحانية من أقالم ومساحة ومسطرة وحاسبة وأي أدوات
أخرى مطلوبة وال يسمح باستعارتها أبدا من باقي الطلبة أثناء سير االمتحان.
ال يسمح للطالب على اإلطالق إدخال علب أدوات أو بيجر أو قاموس ورقي أو إليكتروني أو
حاسبة مبرمجة أو أي كتب أو مواد لها عالقة باالمتحان والطالب مسؤول عن حفظها في
مكان مناسب ,والكلية ليست مسؤولة عن فقدانها أو تلفها.
على كل طالب اغالق الهاتف النقال  GSMووضعه على االرض تحت الطاولة التي يجلس
عليها وتعتبر محاولة غش الي طالب يستعمل الهاتف خالل االمتحان.
تسلم أوراق اإلجابة للمراقب عند انتهاء االمتحان حتى ولو كانت فارغة.
أثناء سير االمتحان ال يسمح ألي طالب بالتحدث أو االتصال بالطلبة داخل قاعة االمتحان أو
بشخص خارج القاعة وإال تعتبر محاولة غش يعاقب عليها الطالب .وفي حالة احتياج الطالب
ألمر معين عدا األدوات فعليه رفع يده إلى المراقب.
ال يحق للطالب التحدث مع المراقبين بخصوص االسئلة االمتحانية لتوضيح امر معين وفي
حالة التاكد من وجود نقص او شك بوجود خطاء في االسئلة يطلب استدعاء مدرس المادة فقط
لحل المشكلة.
يحق للمراقب نقل الطالب من مكان آلخر داخل القاعة أو حتى إخراج الطالب من القاعة
االمتحانية بسبب أي تصرفات مسيئة تصدر عنة أثناء االمتحان.
يعرض الطالب نفسه ألشد العقوبات قد تصل إلى الفصل من الكلية إذا ثبتت عليه محاولة
الغش في االمتحان.
أي إخالل بالتعليمات المذكورة أعاله يعتبر تجاوز للقواعد األكاديمية والضوابط االمتحانية
ويعرض الطالب المخل نفسه لعقوبات شديدة.

