
 للمراقبي    ةتعليمات هام

  قبل االمتحان بساعهالتواجد باللجنه  -1

ي والماسك والقلم الخاص بك قبل التوجه لل -2
ول  التاكد من وجود الجوانت  ي يمكن التوجه للكنت 

ي حالة االحتياج لجوانت 
 
قاعه وف

 ) قبل ساعة من بدأ االمتحان (المسؤول او أ/ كريم قبل التوجه للقاعة 

ي موقعه والسماح لهم بالمراجعه ولكن  -3
 
ي القاعه قبل ساعه من االمتحان كل ف

 
منع اي طالب من  السماح للطالب بالتواجد ف

 الكتابه عىل الكراس  

 ب وضع حقيبته واشياءه تحت الكرسي الخاص به عىل كل طال -4

ول للتعامل مع النصف ساعه مرور   يسمح بدخول الطالب حت   -5 ي حالة تأخره عن ذلك يتم إستدعاء رئيس الكنت 
 
 حالة وف

) نصف ساعه لالمتحان مدته ساعه / ساعه لالمتحان مدته ساعتي     نصف وقت االمتحانيسمح بخروج الطالب بعد مرور  -6

  ال بعد ( 
 
  كشف الحضور والغياب والتاكد من نقل اجابته واستيفاء بياناته ف

 
 bubble sheetالتاكد من امضاء الطالب ف

 ممنوع منعا باتا باي شكل تبادل االدوات بي   الطالب  -7

ازي لمنع نقل   عدم تغيي  اماكن الطالب برجاء  -8 حيث ان لكل طالب كرسي مخصص له طول مدة االمتحان وذلك كاجراء احت 

 العدوى 

ي لنقل االجابات حيث انه سيتم  -9
ي ام ال )  عدم ابالغ الطالب بوجود وقت اضاف 

تقييم االمتحان لتحديد احتياجه لوقت اضاف 

ي سيكون لنقل االجابات فقط لل
ي حال وجود وقت اضاف 

ي كل المواد ( وف 
ي لنقل االجابات ف 

 bubbleلن يتم اضافة وقت اضاف 

sheet   ول وأستاذ المقرر وليس للمراجعه او الحل  بعد الرجوع لرئيس الكنت 

ي حالة وجود استفسار لدكتور المادة يكون مروره عىل القاعات  -10
لضمان وجود كل   بعد مرور رب  ع وقت االمتحان عىل االقلف 

ي القاعات 
 الطالب ف 

ي ورقة كل طالب :  -11
 التاكد من التالي ف 

 ، رقم الجلوس ( عىل غالف ورقة االمتحان   IDاستيفاء البيانات االساسيه ) االسم ،  •

ي ال  IDل الكتابة االسم وتظلي •
 bubble sheetبشكل صحيح ف 

ي التظليل  القلم الرصاص او االزرق او االسوديمكن استخدام  •
 ف 

ي ال  correctorمنعا باتا استخدام  يمنع  •
  bubble sheetف 

ي ال •
ي داخل ورقة االسئلة وال يتم نقل االجابات ف 

ي حال   اال بعد التاكد من االجابه  bubble sheetيتم الحل بداية ف 
وف 

  مع تفادي ذلك باقىص شكل ممكن( وتظليل االجابة الصحيحة    X وجود اجابة خاطئة يتم عمل عالمة )

ي ال استيفاء البيانات واالجابات قبل انرصاف الطالب من اللجنه يقوم المراقب بالتاكد من  •
وترك    bubble sheetف 

ي مكانه بحيث يكون 
  موجها العىل   bubble sheetالورقة الطالب ف 

ي  بعد  -12
ون  ي اللجنه حت  حضور المسؤول عن المسح االلكت 

والبقاء حتى انتهاء عملية  انتهاء االمتحان يقوم المراقب باالنتظار ف 

 مسح  كلها

ة االمتحان  -13  يجب عىل المراقب او جميع الطالب ارتداء الماسك طوال فت 

ي اللينك التالي تم ارساله للطالب وموجود   bubble sheetيوجد فيديو لكيفية التعامل مع ال  -14
ف 

https://youtu.be/MCgX0qBUm8w   

https://youtu.be/MCgX0qBUm8w

