
 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 وكالة الكلية للشؤون التعليمية

 التقويم ألعمال االختباراتالقياس و وحدة 

   لالختبارات النهائية  المراقب دليل
 :اوال قبل االختباز

  ,على املساقب معسفة االموز التالية: زقه و زمص املكسز الري ضرياقب عليه, مدزس املكسز

 اىعكاد االختباز, إضافة إىل زقه قاعة االختباز.يوو وتازيذ و فرتة 

  دقيكة و ذلو الضتالو األضئلة, أوزام 51حطوز مجيع املساقبني قبل موعد االختباز ب

 اإلدابة إضافة إىل قائنة بأمساء الطلبة.

   دقائل. 51توده مجيع املساقبني إىل قاعاتهه لفتخها قبل بدء االختباز بـ 

 طاقات اجلامعية او بطاقة االحوال املدىية, و عدو الطناح التأند مً محل الطلبة للب

 ألي طالب ال حينل اثبات شدصية دخول قاعة االختباز.

  و احلراء ونرلو مييع الطالب ذو الصعس  مييع دخول أي طالب ال يستد الصي املوحد

 إىل قاعة االختباز.الطويل 

 عدو  -اول اآلالت احلاضبةعدو تد -تيبيه الطالب بتعلينات االختباز )وقت االختباز

عدو الهتابة على  –نتابة البياىات االضاضية  -عدو االلتفات -التخدخ

 وضع اجلوال مػلكا امامه على االزض(  -الطاوالت

 ثاىيا : اثياء االختباز

  ,ننا مييع تبادل األالت احلاضبة مييع اضتدداو اآلالت احلاضبة اليت ميهً بسدلتها

 .حتت أي ظسف بني الطالب

 .عدو الطناح للطالب احملسومني دخول االختباز ىهائيا 

  التيبيه على الطالب اضتدداو اقالو احلرب اجلافة )اشزم أو أضود(, و عدو اضتدداو

 األىواع الكابلة للنخي أو أقالو السصاص إال يف حالة السضه فكط.

 طالب بتطليه توقيع الطلبة مستني, األوىل عيد بداية االختباز و الجاىية عيدما يكوو ال

 وزقة اإلدابة مع مطابكة اضه الطالب بني الوزقة و نصف احلطوز و البطاقة اجلامعية. 

  ال يطنح للطالب باخلسوج مً قاعة االختباز قبل مطي ىصف ضاعة على بداية االختباز

 مهنا ناىت األضباب.

 ىت ال يطنح ألي طالب بدخول قاعة االختباز إذا تأخس أنجس مً ىصف ضاعة مهنا نا

 األضباب.

  ًدقيكة مسادعة جلية االختباز قبل دخول الكاعة.51على الطالب الري يتأخس أنجس م 

  يطتدعى عطو جلية االختبازات ألي ذلاولة غض مع ضسوزة احلفاظ على اليظاو و

 اهلدوء داخل الكاعة.

 .مساعاة بدء و إىهاء االختباز يف الوقت احملدد بالطبط 

  االختباز و إطفاء األىواز بعد االىتهاء مً إدساء االختباز.التأند مً إغالم قاعة 

 .ال يطنح للنساقبني بالتخدخ مع الطلبة او فينا بييهه 

 عدو حح الطالب على اىهاء االختباز قبل الوقت احملدد لالختباز 

 عدو مػادزة املساقب لكاعة االختباز اال مبوافكة جلية الهوىرتول و توفري البديل 

 ختبازثالجا بعد اال

  على املساقب تطليه أوزام اإلدابة مباشسة بعد اىتهاء االختباز إىل جلية االختبازات

 إلخالء مطؤوليته.

  ضيهوٌ توادد أعطاء اللذية مً الطاعة الطابعة و اليصف صباحا حتى الطاعة

 الواحدة ظهسا.



During the test 
9. Deprived students are not allowed to sit for the exam. 

10. Students to use only dry pens –(blue or black), pencils are 

allowed only in case of drawing. 

11. Students are to sign twice, once at the beginning of the exam, 

the second when the student submits the answer sheet. Check 

that the name of the student is the same in the ID card, the 

answer sheet, and the attendance sheet. 

12. Students are not allowed to leave the exam room before 30 

minutes from the beginning of the exam. 

13. Students are not allowed to sit for the exam after 30 minutes 

from its beginning whatever was the cause. 

14. Students who are late more than 15 minutes must be referred to 

the exam committee. 

15. In case of any cheat, call the committee member keeping quiet 

and order in the room. 

16. Start and end the exam in the exact time. 

17. At the end of the exam, turn off all lights and close the door.  

18. Observers are not allowed to speak with the students nor with 

each other. 

19. Do not  leave the exam room without the approval of exam 

committee  

After the exam 
20. Answer sheets must be directly submitted to the exam committee at 

the end of the exam. 

21. Exams' committee members are available from 7:30 am till 1 pm. 
 

 
C o l l e g e  o f  A p p l i e d  M e d i c a l  S c i e n c e 

VICE DEANSHIP OF ACADEMIC AFFAIR 

 Examination and measurements Unit for exams affair 

Observer Guide for Final exam 

Before the exam 

1. The observer to know: the number and code of the course, the course 

teacher, day, date and time of the exam, in addition to the exam 

room. 

2. All observers must be available 15 minutes before the exam to receive 

the exam's questions and answer papers and a list of the student 

names. 

3. All observers must be in the exam room 10 minutes before the exam. 

4. Check that all students carry their ID cards. 

5. Any student not wearing uniform or Shoes and with long hair  is not 

allowed to sit for the exam. 

6.  Alert students exam instructions (exam time – not allowed to 

exchange calculators - not to speak - not to look around unnecessarily 

- Write basic data - not to write on the tables – Mobile phones should 

be switched off and put it on the ground) 

7. Use of digital calculators as well as exchange of calculators among 

students are not allowed. 

 


