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  اللجنةمهام السيد الدكتور مراقب 

  سدرا  ءدة أا رال اأ و 

  -:خيتص املراقبون باملهام التاليه 

 . دخولھا التحقق من خلو قاعة االمتحان من الكتب والمراجع واألوراق ومنع  - ١

دد لالمتحان بربع ساعة على االشراف على قیام مالحظى اللجنة بتوزیع كراسات اإلجابة قبل بدء الموعد المح - ٢

االقل بعد التحقق من مطابقة بیاناتھا مع النماذج المطلوبة ومن عدد الطالب الذین سیؤدون االمتحان وكذا 

 .مراقبھ توزیع كراسات اإلجابة على الطالب وإعادة الفائض 

دء الموعد المحدد من رئیس عام االمتحانات أو من مراقب عام الفرقھ قبل ب األسئلةتسلم مظاریف أوراق  - ٣

بیاناتھا على جدول االمتحان والتوقیع باالستالم على  مطابقةعلى االقل بعد التأكد من  ساعةبربع  لالمتحان

 .المحدد لذلك  جالنموذ

 . على المالحظین وكذا مراقبة توزیع األوراق وإعادة الفائضاألسئلة توزیع أوراق  - ٤

كد من كتابة الطالب للبیانات المطلوبة على كراسات اإلجابة التحقق شخصیا من أداء المالحظین لمھمة التأ - ٥

 . وعدم السماح بعمل أى توقیعات أو عالمات علي ظھر كراسة اإلجابة 

 .عدم السماح بتواجد غیر العاملین باللجنة  - ٦

 مراقبة حسن سیر االمتحان والعمل على منع الغش أو الشروع فیھ - ٧

ل بنظام االمتحان فعلیھ إنذار الطالب المتسبب في ذلك وإذا تكررت في حالة مالحظتھ أو إبالغھ بأي حالة إخال - ٨

 . المخالفة فعلیة االتصال فوراً بمراقب عام الفرقھ التخاذ ما یلزم في ھذا الشأن 

م في حالة ضبط أي طالب متلبسا بالغش أو بالشروع فیھ فعلیھ استدعاء مراقب عام الفرقھ بھدوء تام ویت - ٩

حفظ علیھ أداه الغش یحرر المراقب باالشتراك مع المالحظ المختص محضراً بتفصیل ما امضاء الطالب وبعد الت

وقع ویعتمد من مراقب عام اللجنة ویرفع على الفور لرئیس عام االمتحانات أو من ینیبھ التخاذ االجراءات 

 .القانونیھ الالزمة 

استمارات الغیاب والنجاح فى المقرر لطالب اللجنة االشراف على قیام موظفى شئون الطالب بالكلیة بتحریر  -١٠

  .المختص بھا ثم التوقیع علیھا واعتماد ذلك من مراقب عام الفرقھ 

التي تعدھا إدارة شئون ) الكارنیھات ( التحقق من شخصیة الطالب وذلك باستخدام بطاقات تحقیق الشخصیة  -١١

  .الطالب بالكلیة 

 .تسلیمھا مباشرة إلى الكنترول تحت اشراف مراقب عام الفرقھاستالم أوراق اإلجابة من المالحظین و -١٢

 .ما یكلفھم بھ مراقب عام الفرقھ من أعمال للنظام والمراقبة  -١٣

 .برفقھ أحد المالحظین  اللجنةالسماح للطالب عند االقتضاء بالتوجھ الى دوره المیاه بالقرب من  -١٤

بیة وفى حالة ما إذا رأى الطبیب عدم تمكنھ من استدعاء طبیب اللجنة للطالب الذین یحتاجون للرعایة الط -١٥

 تكملة االمتحان یخطر مراقب عام اللجنة ویحرر تقریر بذلك یوقع علیھ الطبیب ومراقب اللجنة ومراقب عام الفرقھ

عدم مغادرة اللجنة قبل نھایة االمتحان إال بأذن كتابي من رئیس عام االمتحانات  على المراقبین االحتیاطیین -١٦

 . یبھ أو من ین

عدم السماح للطالب المتأخرین عن موعد االمتحان أكثر من عشر دقائق بدخول لجنھ االمتحان اإل بعد  -١٧

 .أو من ینیبھ فى ھذا االمر  الكلیةعمید / د .التصریح لھم من أ

للطالب المتأخرین عن موعد االمتحان أكثر من عشر دقائق بدخول لجنھ االمتحان اإل بعد التصریح لھم من  -١٨

 .أو من ینیبھ فى ھذا االمر  الكلیةعمید /  د.أ


