تعليمات وإرشادات إجراء االختبارات الفصلية
(نسخة الطالب)
فيما يلي بعض اإلجراءات الهامة والواجب اتباعها من جميع الطالب ،وذلك من اجل الحفاظ على السالمة العامة وصحة جميع
الطالب وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق والعلوم السياسية.
-1

تبدأ الفترة املخصصة لعقد االختبارات الفصلية الحضورية في األسبوع السادس وتنتهي بانتهاء األسبوع الحادي عشر.

-2

يلتزم الطالب بحضور االختبار في املوعد املعلن من قبل أستاذ املقرر ،وفي حالة صادف موعد االختبار الفصلي ملقرر ما موعد محاضرة ملقرر اخر لدى الطالب،
فيلتزم الطالب بإشعار أستاذ املقرر (ذو االختبار) بذلك التخاذ ما يلزم ،ويلتزم بحضور االختبار.

-3

يلتزم الطالب بإشعار أستاذ املقرر عند إعالن موعد اختبار املقرر بتعارض موعده مع اختبار مقرر اخر ،وذلك من أجل تعديل موعد االختبار مع التزام الطالب
بإثبات ذلك.

-4

"التعارض" الذي يقتض ي تعديل موعد االختبار هو وجود اختبارين عند الطالب في ذات اليوم وذات الوقت ،وال يعد تعارض في حالة وجود أكثر من اختبار لدى
الطالب في اليوم الواحد في فترات مختلفة.

-5

يجلب الطالب ما يحتاجه ألداء االختبار من األمور الخاصة به مثل أقالم وأدوات ومياه شرب وغيرها.

-6

يمتنع على الطالب الحضور إلى مقر الكلية إال من أجل أداء االختبارات الفصلية املقررة عليه وفي مواعيدها املحددة.

-7

يلتزم الطالب بالبروتكوالت الصحية الواجب اتباعها عند الحضور لالختبار من ارتداء الكمام وتغطية الفم واألنف طوال فترة تواجده في الحرم الجامعي ومقر
الكلية وقاعات االختبارات من أجل سالمته وسالمة اآلخرين من حوله.

-8

يلتزم الطالب باملحافظة على التباعد الجسدي وتعقيم اليدين عند دخول الكلية والقاعة وقبل بدء االختبار.

-9

ال يسمح للطالب بدخول الكلية إال قبل عشرة دقائق من موعد بدء االختبار.

-10

يلتزم الطالب بمغادرة مبنى الكلية مباشرة بعد أداء االختبار ،ويمنع االنتظار في أي مكان داخل الكلية لضمان عدم تجاوز السعة االستيعابية ملقر الكلية خالل
الساعة.

-11

يلتزم الطالب باتباع توجيهات أستاذ املقرر وأعضاء لجنة االختبارات منذ دخوله الكلية وحتى خروجه منها من أجل سالمته وسالمة زمالئه الطالب.

-12

يلتزم الطالب بالدخول والخروج ملقر الكلية من خالل األبواب املخصصة لذلك
ُيحال الطالب إلى لجنة تأديب الطالب عند ضبط مخالفته ملا جاء في الفقرات ( .)15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9

-14

يلتزم الطالب بتحميل وتفعيل تطبيق "توكلنا" وتطبيق "تباعد" للرصد والتنبيه اآللي في حالة ثبوت االصابة واملخالطة لحالة مصابة.

-15

يجب على الطالب احضار ما يثبت هويته (بطاقة الجامعة او الهوية الوطنية) وعرضها على طاولة االختبار طيلة فترة االمتحان.

-13

نسأل هللا للجميع السالمة والتوفيق،
لجنة االختبارات،
كلية الحقوق والعلوم السياسية
****

