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 تعليمات انعقاد االمتحانات في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
 
 

يكوووووولمات ك لوووووو االاتيةوووووو  يلااتي تيوووووو ااتا توووووو ااتل ي وووووو ا  ا اكوووووو ال  وووووو الوووووو اتوووووو ايووووووا ا (:  )المادة 
ا.اتقلي  اع ىاغيلاذتك

 ج لة ااتة ل الاتيك لتلجي ااأللا ي  :الجامعـة
 .يةقاافيااتج لة أحااا ليح   اااتلسلي ااتييا :االمتحان
ا.عضلاهيئ ااتياليسااتلك فا إاالةاا ليح ماا:المشرف
اتشووووووكلااتلك ووووووفا  تللاب وووووو اع ووووووىاات   وووووو افوووووويا حووووووا ااتق عوووووو اااا:المراقـب

ا.أث   اا ةق ااا ليح م اتلكصص اتالليح م
ات  توووووووومااتليقووووووووا األحوووووووواااليح  وووووووو االسوووووووو  السووووووووج اتوووووووو افوووووووويااا:الطالــب
ا.اتج لة 
ا.ت   تماتيقاي االيح مافي  ااتق ع ااتلكصص ا:القاعـة

 .يحاااتك االيح مالشلفالاحااع ىااألب العاااك فيالمااتللاب يمايحااهااتلشلف(: 2)المادة 
 :ييلث ال   ااتلشلفا ل اي ي(: 3)المادة 

 . االةاا ليح مافيااتق ع ا -1
ية يلووو ااا ليحووو ماللووو ايجوووماأماية وووماايل يووولااتلووولاب يماع وووىااتق عووو االاع ووو ئ   -2

 .ت     
ع وووىا(ا مالجووواا)يل يووولاأللا اا ليحووو مالأللا ااوج  ووو الأيووو الووولااايية ووو ا وووذتكا -3

 .ات    األاات  مالمااتللاب يماعل اذتك
 .اوج   اع ىااسيفس لاااات    ا ماسلحااية يل ااا ليح ما ذتك -4
 .اوعالماعماأياشي ايية  ا   ليح ما مات   -5
ة لووووو الووووولااتحووووو  ااات  لئووووو اللة تجووووو اأياللابوووووفابووووواايحوووووا اأث ووووو  اي ايووووو ااتي -6

 .ا ليح م
ايكوو ذااوجوولا ااا حوو اات   وو ااتلكوو تفيمات ية يلوو االووماي  يوو األا كوولا الوومااتق عوو ا -7

 .ألاغيله احسماتلائحااتج لة 
كي  ووو ااتيقووو ليلااتال لووو اتووولئيسااتقسووو ااتلة ووويا  يووو الك تفووو ااألالح لتووو اغووو األا -8

 وووو تو األاي وووو سا وووو تو األا كووووال ا  ت اوووو  األا جوووولاا ليحوووو ماألاأياك وووو ااشووووي  ها
 .آكلايحص اأث   اعقااا ليح م

 .اوج   اا تىااتلالسيما مات  اذتك  ع اةاأللا اا ليح ماللية ق ي الل -9
 :ييلث ال   ااتللابما ل اي ي(: 4)المادة 

لوووووو ااتلةلوووووول ااتي كوووووواالووووووماأماا ليحوووووو مايةقوووووواا وووووو تيلاف الوووووولااتية يلوووووو االاأل ا -1
 .   افيااتج لة الل لاأيالس سا لصاابي اا ليح م

يووووولفيلا يئووووو االيحووووو مايسووووولحا يكووووو فمااتفوووووللاتجليووووولاات وووووالماتيقووووواي اا ليحووووو ما -2
 .لف ابالاي  

اتي كووووووواالوووووووماأماج ووووووولساات   ووووووو ال  سوووووووماتجووووووولاا ليحووووووو ما حيووووووو ا اييووووووويحا -3
 .ت   تماا  العاع ىاللاااا ليح مات  تماآكل

ت وووووووا ا ووووووو اا اا ليحووووووو ماللووووووواةاا ليحووووووو مااتلقوووووووللةااوعوووووووالمات    ووووووو اعوووووووماا -4
لسووووو ع اات اايوووووو السوووووو ع اات   يووووو الأل البوووووواايسوووووولحاتلوووووو الةااتق عوووووو الكي  وووووو ا

 .اهذهااتلة لل ااع ىاات لحاألاج   ااتةلضا ماألكم
فووووياح توووو اا ليحوووو مااوتكيلل وووويااتي كووووااب وووو ا ووووا اا ليحوووو مالوووومايلكووووماجليوووولا -5

ياع  ااتووووواع ااتف وووووياتحووووو اأياات وووووالمالووووومااتووووواكل ات  اووووو  ال كوووووالفاذتوووووكااسووووو
 . شك  

 .اتي كيااع ىاات    ابلا ةاية يل ااا ليح مافيا اايي  -6
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اتلح فاووووو اع وووووىاألووووومااتلووووولااااتلية قووووو ا   ليحووووو ماب ووووو الأث ووووو  ال ةوووووااا ليحووووو ما -7
 .لف ااتلة ييلااتييايلج ا   ااتلشلف

 .ل لاأيا  تمالماسل ااتيصلفااتذيايمثلاع ىاسيلاا ليح م -8
ائووووووويالاتيصووووووولفافوووووووياحووووووو  احالثووووووو ال عوووووووال ااتلشووووووولفال ووووووولاأياك ووووووو ا جل -9

 . ذتك
اتي كوووووواالووووووماهليوووووو ااتلليح وووووويمالعووووووا ااتسوووووول حاأليا  تووووووما ايحلوووووو اات ليوووووو ا -11

  ت وووووا ا   ليحووووو مالووووو اتووووو ايلافووووو ااتلشووووولفاع وووووىاذتوووووكاليلبووووولااتلشووووولفاع وووووىا
 .للب اات  تماألاكشفااتحضلل

فوووووياح تووووو اا ليحووووو مااتوووووللبيااوشووووولافاع وووووىايسوووووجي اأسووووول  اات وووووالمافووووويا -11
يكصووووووولاتوووووووذتكاألاحسووووووومايلجي ووووووو اااتلشووووووولف،الاتيلبيووووووولاع وووووووىاكشوووووووفا

 .اتكشفا ةاااتي كاالمااكيل ت الصح اات ي   اااتلال  اع ي 
 .ا  ي  ها تىاات    افيااتق ع ا ل ااتلباااتلكصلاتالليح م -12
اعوووووال ااتلشووووولفاع وووووىاا ليحووووو ماحووووول اأيووووو اشووووو   ابووووواايووووومايا توووووىايسوووووليما -13

هوووووذهااتح تووووو ايقووووول ااتللابووووومالووووولاااا ليحووووو ماألاأيااحيلووووو  اعل يووووو اغووووو الفووووويا
 ل ووووولاات  تووووومالووووومااكلووووو  اا ليحووووو ما لصووووو الةاأللابووووو األا  فووووو  ااتش شووووو افووووويا

 .ح ت اا ليح مااوتكيلل ياتحيماحضللااتلشلفاع ىاا ليح م
عووووووا اات اوووووولا تووووووىاأللا اا ليحوووووو ماألاش شوووووو ااتكل يووووووليلالووووووماأجوووووو ابوووووولا ةا -14

  سوووووئ  ااسوووووما األايلضووووويحا ووووولاألا ع ووووو  الة وووووىاتك لووووو األاأياشوووووي ايية ووووو 
 .ا ليح م

 .اتيلاجاافياب ع اا ليح ما لا ااتلبا -15
 .عا ااتيحا اللاللابماآكلافياأيالبا -16
 .عا اا  شو  ا  ياعل اآكلالعا ااسيكاا اات  يفاات ق  ا ي ي  ا -17
جلووووولاجليووووولاأللا اا ليحووووو مالوووووماات وووووالمالاتي كووووواالوووووماعوووووااه افوووووياح تووووو ا -18

 .ا ليح مااتللبي
  يوووووووو الك تفوووووووو ااألالح لتوووووووو اغوووووووو األاكي  وووووووو ااتيقوووووووو ليلااتال لوووووووو ات لشوووووووولفا -19

اشووووووي  ها وووووو تو األاي وووووو سا وووووو تو األا كووووووال ا  ت اوووووو  األا جوووووولاا ليحوووووو ماألاأيا
 ك  اآكلايحص اأث   اعقااا ليح م

 ايجووووول األيا  تووووومااتووووواكل ا توووووىااتق عووووو ا ةووووواالووووولللال ووووولااتلبووووواااتلكصووووولااا(:5)المادة 
تالليحووووووو مال ايجووووووول اتووووووو ااتكووووووولل اب ووووووو الضووووووويا صوووووووفااتلبووووووواااتلكصووووووولا
تالليحوووووو م،اكلوووووو ا ايجوووووول ات   توووووومااتكوووووولل الوووووومااتق عوووووو اكووووووال اآكوووووولاعشوووووولا
ابوووو ئ الوووووماا ليحووووو ماحيوووووىاية ووووومااتللابوووووماعوووووما لك  يووووو ااتكووووولل اتجليووووولاات   ووووو ا

 .اتليلاجايمافيااتق ع 
 اُيسوووووولحا وووووواكل ااتلوووووولااااتي تيوووووو ا تووووووىاب عوووووو اا ليحوووووو ما  ا ذاا صووووووااية يلوووووو اااا(:6)المادة 

 .اح ا ليح مااتك ص اع ىاجلا هاصل

 ات  يفاات ق  ا. 

   اآل اااتح س. 

  اتسل ع ااغيلاات  ي. 

  اتس ع اااتذكي الاألبال ااتذكي. 

   أج  ةااتح سلمالاألج  ةاات لحي ا   لاع. 

  أياأج  ةا تكيلل ي اأكل. 

   أج  ةااتيصليلا   لاع. 

 اتكيمالاألللا الاتل ف االل اش   اذتك. 

  اتالليح ماتحق ئمالاتُللي ك اااتشكصي ااتييا اي  . 
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 ل ايلاال ة افيااتية يل اااتك ص ا   ليح م. 
ل ذاااضووووو لاات  توووووما توووووىا اكووووو  ا يالوووووماهوووووذهااتلووووولااا توووووىااتق عووووو افيجووووومالضوووووة  افووووويالقالووووو ا

ا.ااتق ع ال اييحل ااتج لة ااتلسملتي ايج هاأياي فاألافقااماي ح ا  ذهااتللاا
ا:اتي تي  ايجل ات   تمااتقي  ا  يالمااألعل  ااا(:7)المادة 

   اتحاي األااتيلاص اللاأيالماات    ااألكليما  ياشك المااألشك. 

 (.آ ااح س  ،اأبال ،األلا )ي  ا اأي األلا األاللااالماأيا لعا 

 يةلااكشفاأللا اا ليح ماألاش ش ااتكل يليل. 

 ات الا تىاأللا األاش ش ااات    ااألكليماسلا ايةلاا األا هل   ا. 

 غيلالسللح افياية يل ااا ليح ماسيةل  اأيال اةا. 
 حوووول ةاات  توووومايةي وووولا(ا6)فووووياح توووو اضوووو  اأيالوووومااتلوووولااااتلووووذكللةافوووويااتلوووو اةاا-أا(:8)المااااادة 

ذتووووووكا لث  وووووو الح لتوووووو ات ووووووو اليحوووووو اُلصوووووو الةااتلوووووولااااتلضوووووو ل  الووووووماأجوووووو ا
ا.فحص  الاتيحق الماعالبي  ا   ليح م

 اأيالووووومااتلووووولااااتلوووووذكللةافووووويااتلووووو اةافوووووياح تووووو اضووووو  اات  تووووومالهووووولايسووووويكاا-م                
لووووووما اوووووو  ا(ا6)يةي وووووولاذتووووووكا لث  وووووو اي وووووو سا وووووو تو الي  وووووو اع يوووووو ااتلوووووو اةا(ا6)

ا.ي ايماات    
فإ ووووو ا(ا2)فوووووياح تووووو االيكوووووماات  توووووماأيالووووومااتلك تفووووو اااتووووولالاةافووووويااتلووووو اةاا-                  

يةي وووووولالحوووووو ل ات ووووووو األالي  سوووووو ا وووووو احسوووووومايقووووووايلااتللابوووووومالي  وووووو اع يوووووو ا
ا.ةقل  اااتل  س  اتذتكات

ا. اُيسلحات   تما  تيصليلا جليلاأشك ت افياااك اب ع ااا ليح ماا(:9)المادة 
يجووووووماع ووووووىاات  تووووووما  وووووولا اهلييوووووو ااتشكصووووووي األااتج لةيوووووو اللضووووووة  ا وووووولا ااا(:1 )المادة 

ا.فيلةاا ليح مافيالك مالكشلفالللئيا  ت س  ات للابم
ا:ق الماهلي اات الميجما جلا ال اي يات يحاا(:  )المادة 

 .ايجماع ىااتلشلفا حض لاكشفا  سل  اات المافياك اب ع  -1
ع اايابي اات لي ايجمالضلا ش لةاع ىااتكشفات ي كواالومال   قو اا سو اع وىاات ليو ا -4

 .للاا س اع ىااتكشفالللاا س اع ىاللب اا ليح م
اسيال اللب اا ليحو مايي كواااتللابومالومال   قو اا سو اع وىاللبو اا ليحو مالولااع ا -0

 .ا س اع ىاات لي 
يجوووووماع وووووىاات  تووووومااتي كووووواالووووومايسووووو ي األلا اا ليحووووو مالفوووووياح تووووو الللاااسووووو ااا(:2 )المادة 

ات  توووووومافووووووياكشووووووفااتحضووووووللالعووووووا الجوووووولااللبوووووو اا ليحوووووو مايلضوووووولات   تووووووما
ا.عالل اصفلافياذتكاا ليح م

  وضووووو ف ا توووووىالووووو اللااأعوووووالهااففوووووياح تووووو اا ليحووووو مااوتكيلل ووووويايجوووووماع وووووىا( : 3 )ادة المااااا
 :ل اي ي ات  تم

ا .اتي كاالمالك ماللب ااتج   ااتلكصصيمات اب  اللعااا ليح ما فيلةاك في  -1
ا .لةلف اات ي   اااتك ص ا  تلس  اكلب ااتلس  اللب ااتشة  الاس ااتلالس -4
ااتي  يغافللااعماأياك  اف ي -0
اتي كاالومايسو ي ااوج  و اال   و  اا ليحو ما شوك اصوحيحالا ياو لاات ييجو ااتفلليو األا -2

ا.ا للالس ت الماات ا  ايمكااا ي   اا ليح ما شك اس ي 
ا.اتةلاا اللمس  ااألبس  السملتلماعماي  ي اهذهااتية يل ا:ا(4 )المادة 
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 والتكنولوجيا األردنيةفي جامعة العلوم تعهد الطالب بخصوص االمتحانات الورقية 
 :التعهـــــــد

ا:أ  ااتللبلاأا  هاأية ااأماأتي  ا ية يل ااا ةق ااا ليح   اااتي تي 
اتحضللا تىاب ع اا ليح ماب  اللعاهالفياح ت ااتي كلاعمااتللعوااعوا الح لتو ااتواكل ا -1

 .ل لااتلباااتلكصلاتالليح مأكثلالماا تىااتق ع ا ذاالضى

ع وىاااتك صو ا صوااية يلو ااا ليحو ما ذاتي تي ا تىاب عو اا ليحو ما  ا ااتللاااا اكعا ا  -4
 :صلاح اهجلا 

 .اآل اااتح س  ا-ااااا.ات ق  اات  يف -

 .اتس ع اااتذكي الاألبال ااتذكي ا-اااا.غيلاات  ي اتسل ع اا -

 .أياأج  ةا تكيلل ي اأكل ا-اا.أج  ةااتح سلمالاألج  ةاات لحي ا   لاع   -

 .اتكيمالاألللا الاتل ف االل اش   اذتكا-اااا.   لاع  اتيصليلاأج  ةا -

 ا.اتحق ئمالاتُللي ك اااتشكصي ااتييا اي   اتالليح م -
 . مل ايلاال ة افيااتية يل اااتك ص ا   ليح -

يج هاأياي فاااتج لة السملتي اللااوالاكا ةا فيالقال ااتق ع اا  ضةللةالضللفياح ت اات
ااتللاا افقااماي ح ا  ذه الاتيحق المااأل الماأج افحص   ااتللاا اهذه ليح ات للابماُلص الة

لي   اع ي االح لت ات و يةي لاحل ةاات  تما ااتللااأيالماهذهاامالجلا،ال عالبي  ا   ليح م
ا.اتةقل  اااتل صللاع ي  ا  ا  اي ايماات    

ية يل اااتللابمالا  صي عات  ومااتللابوما ذاا  ومايوييولاااتج لسا شك ال  سمالحسم -0
 .لك مااتج لس

 .  ت س  ات للابم حض لاات لي ااتج لةي اللضة  افيالك ما  ل الللئيا -2

اتكولل الوماالعوا اب  الضيا صوفااتلبواااتلكصولاتالليحو مالمااتق ع ااتكلل اعا  -5
عوما لك  يو ااتكولل اتجليولاااتق ع اكال اآكلاعشلااب ئ الماا ليح ماحيىاية مااتللابم

 .ات    ااتليلاجايمافيااتق ع 

 .بلا ةاية يل ااا ليح مافيا اايي  -6

اتسل حات لشلفيماع ىاا ليح مالاتللاب يماع ي ا  اا الاج   العا اية يو اأعلو ت  العوا ا -2
 .اوس  ةا تي  ا  ياشك المااألشك  

 .للابم اااتكصلاتذتكاألاحسمايلجي اتلكشفايسجي اا س الاتلب افياات -8

ا:اتقي  ا  يالمااألعل  ااتي تي عا ا -9

 اتيك  اكال افيلةاا ةق ااا ليح مالا كيف  ا لفلااتياافياح ت ااتضلللة. 

 كليما  ياشك المااألشك   األااتيلاص اللاأيالماات    ااآلاتحاي. 

 (آ ااح س  ،اأبال ،األلا )ي  ا اأي األلا األاللااالماأيا لعا. 

 ا ليح ميةلااكشفاأللا ا. 

 ألا هل   ااات الا تىاأللا اات    ااألكليماسلا ايةلاا ا. 

 اسيةل  اأيال اةاغيلالسللح افياية يل ااا ليح م. 

ا
ل مااتقيووووو  ا ووووو يالووووومااألعلووووو  اأعوووووالهاهووووولاي ووووو سا ووووو تو ايةووووولضاات  توووووماألحكووووو  ا

ا.لما ا  اي ايماات    (ا6)اتل اةا
ا   اييحلو اات  تومااتلسوملتي ا  ا ذاالأ الفوياح تو افقوااتي كاالمايس ي األلا اا ليحو ماا -11

 .ااتلالساغيلاذتك

ا.اأية اا   تي ا ا ل اللااأعالهالألبلاع ىاذتك
ا________________ااا س ااااااااااا_________________اتلب ا

 ________________اتيلبيلا

ا
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 والتكنولوجيا األردنيةفي جامعة العلوم تعهد الطالب بخصوص االمتحانات اإللكترونية 
 :التعهـــــــد

اتحضللا تىاب ع اا ليح ماب  اللعاهالفياح ت ااتيو كلاعومااتللعوااعوا الح لتو ااتواكل ا توىا -1

 .ل لااتلباااتلكصلاتالليح مأكثلالماااتق ع ا ذاالضى

اه ع وىاجولاااتك صو ا صااية يل ااا ليح ما ذا ااتللااااتي تي ا تىاب ع اا ليح ما  ا اكعا ا  -4

 :صلاح 

 .اآل اااتح س  ا-ااااا.ات ق  اات  يف -

 .اتس ع اااتذكي الاألبال ااتذكي ا-اااا.غيلاات  ي اتسل ع اا -

 .أياأج  ةا تكيلل ي اأكل ا-اا.أج  ةااتح سلمالاألج  ةاات لحي ا   لاع   -

 .اتكيمالاألللا الاتل ف االل اش   اذتكا-اااا.اتيصليلا   لاع  أج  ةا -

 .لاتُللي ك اااتشكصي ااتييا اي   اتالليح مااتحق ئم -

 . مل ايلاال ة افيااتية يل اااتك ص ا   ليحا -

 

يجو هاأياي وفاألاااتج لةو السوملتي الولااوالاكا ةوا فويالقالو ااتق عو اا  ضوةللةالضوللفياح ت اات
للااتة  اليحو ات للابوماُلصو الةاهوذهااتلولااالوماأجو افحصو  الاتيحقو الوماافقااماي ح ا  ذهااتللاا

لي  و اع يو الح لتو ات وو ايةي ولاحول ةاات  توما ااتلولاا،ال مالجولااأيالوماهوذهاعالبي  ا   ليح م
ا.اتةقل  اااتل صللاع ي  ا  ا  اي ايماات    

ية يل اااتللابمالا  صي عات  مااتللابما ذاا  ومايوييولالكو ماااتج لسا شك ال  سمالحسم -0

 .اتج لس

 .  ت س  ات للابم حض لاات لي ااتج لةي اللضة  افيالك ما  ل الللئيا -2

اتكولل الومااتق عو االعوا اب  الضيا صفااتلباااتلكصلاتالليح مالمااتق ع ااتكلل اعا  -5

عووما لك  يوو ااتكوولل اتجليوولاات   وو ااكووال اآكوولاعشوولاابوو ئ الووماا ليحوو ماحيووىاية وومااتللابووم

 .اتليلاجايمافيااتق ع 

 .بلا ةاية يل ااا ليح مافيا اايي  -6

اتسوول حات لشوولفيماع ووىاا ليحوو مالاتلوولاب يماع يوو ا وو اا الاجوو   العووا اية يوو اأعلوو ت  العووا ا -2

 .اوس  ةا تي  ا  ياشك المااألشك  

ا:اتقي  ا  يالمااألعل  ااتي تي عا ا -8

 ا ةق ااا ليح مالا كيف  ا لفلااتياافياح ت ااتضلللةاتيك  اكال افيلةا. 

   اتحاي األااتيلاص اللاأيالماات    ااألكليما  ياشك المااألشك. 

 (آ ااح س  ،اأبال ،األلا )ي  ا اأي األلا األاللااالماأيا لعا. 

 ش ش ااتكل يليليةلااكشفا. 

 ألا هل   ااات    ااألكليماسلا ايةلاا ااش ش اات الا تىا. 

 اسيةل  اأيال اةاغيلالسللح افياية يل ااا ليح م. 

ل مااتقيووووو  ا ووووو يالووووومااألعلووووو  اأعوووووالهاهووووولاي ووووو سا ووووو تو ايةووووولضاات  توووووماألحكووووو  ااتلووووو اةا
ا.لما ا  اي ايماات    (ا6)

ا
ا.اامكاا  تية ااع ىاا تي ا ا ل اللااأعاله

 


