
  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة التعليم العالي    
  مديرية شؤون الطالب   

 
 

  عقوبة المخالفات االمتحانية

درجــة  االمتحانيــة فــي عقوبــة المخالفــاتمــن الالئحــة التنفيذيــة لقــانون تنظــيم الجامعــات  الثالــثالبــاب  حــّدد الفصــل الثــاني مــن           
  : اإلجازة كما يلي

  خاليـة  االمتحان أي كتاب أو أي وسيلة اتصال أو كل ماله عالقة بـاملقرر أو ورقـة ولـو كانـت للطالب أن يصطحب معه يف قاعةال جيوز
   .تكتب اإلجابة على الورق املقدم من الكلية من الكتابة فيما عدا ما يسمح به العميد بناء على طلب أستاذ املقرر. وجيب أن

 القاعــة  االمتحــان أو القيــام بــأي عمــل فيــه إخــالل بنظــام االمتحــان، ويف حالــة املخالفــة ينــذر رئــيس ءحيظــر علــى الطــالب الكــالم يف أثنــا
امتحانه الغياً يف املقرر الذي ارتكب فيـه املخالفـة ويعطـى فيـه  الطالب املخالف، وإذا كرر الطالب املخالفة خيرج من قاعة االمتحان ويعدُّ 

   .درجة الصفر
 امتحانـه الغيـاً يف املقـرر الـذي ارتكبـت فيـه  ماله عالقة باملقرر موضوع االمتحان خيرج من قاعـة االمتحـان ويعـدّ طالب يعثر معه على  كل

 حـــال ثبـــوت املخالفـــة حيـــرم مـــن دخـــول امتحـــان املقـــررات الـــيت تليـــه ويعطـــى فيهـــا درجـــة الصـــفر، املخالفـــة وحيـــال إىل جلنـــة االنضـــباط، ويف
قــرائن قويــة تــدعو إىل االشــتباه بــأن يف حيــازة  عــة أن يفــتش الطالــب أو يــأمر بتفتيشــه إذا وجــدتوللعميــد أو مــن ينــوب عنــه أو رئــيس القا
  .االمتحان ذلك الطالب ما له عالقة باملقرر موضوع

 وهو يغش يف االمتحان خيرج من قاعة االمتحان، ويعدُّ امتحانه الغياً يف املقرر الـذي كل طالب حياول الغش بأية صورة كانت أو يضبط 
مجيــع مقــررات الــدورة االمتحانيــة ويعطــى درجــة  رتكــب فيــه املخالفــة وحيــال إىل جلنــة االنضــباط، ويف حــال ثبــوت الغــش يلغــى امتحانــه يفا

التعلـيم  علـى األكثـر، وذلـك وفقـاً للقواعـد الـيت يضـعها جملـس امتحانيـهاالمتحـان يف أربـع دورات  الصفر، ويعاقب باحلرمان من التقدم إىل
  . العايل

 بقصد أداء االمتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصاً بـدًال  الطالب بالفصل من اجلامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غريه يعاقب
   .كل منهما على القضاء عنه هلذه الغاية وحيال

  يعـدُّ األسـتاذ املمـتحن يفمن قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة، و  يتم إخراج الطالب من قاعة االمتحان يف احلاالت السابقة 
   .االمتحانات العملية رئيساً للقاعة

 وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت قبل كشف الغش أو كشف املشاركة فيه يرتتب على إلغاء االمتحان بطالن الشهادة.   
 
  . وفي جميع األحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد 

 
  


