القواعد الواجب اتباعها في االمتحان
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مدة االمتحان  150دقيقة.
يُمنع الخروج ألي سبب أثناء االمتحان وال يُسمح ألي واحد من مشاركي االمتحان
ي نصف ساعة بعد بدء االمتحان وخالل الدقائق الـ 15
بمغادرة القاعة قبل ُمض ّ
األخيرة من االمتحان ،حتى ولو أكملوا امتحانهم .ال يتم قبول المشاركين لالمتحان بعد
أول  30دقيقة بعد بدء االمتحان.
بعد مغادرة المشترك قاعة االمتحان ال ّ
يحق له العودة لقاعة االمتحان مهما كان
السبب.
يمنع التحدث مع موظفي االمتحان وطرح األسئلة عليهم أثناء االمتحان .وكذلك يمنع
على موظفي االمتحان التحدّث مع المرشحين عن كثب وبصوت منخفض؛ باإلضافة
إلى ذلك ،ال يمكن للمرشحين طلب قلم وممحاة وغير ذلك من بعضهم.
أثناء االمتحان ،يجب عليكم االمتثال لتحذيرات موظفي االمتحان .وعند الضرورة
يمكن للموظفين تغيير مقاعدكم .تعتمد أوالً المتثالكم لقواعد االمتحان .إذا خالفتم
القواعد ولم تلتزموا بالتحذيرات ،فسيتم كتابة هويتكم في التقرير وسيتم إلغاء
امتحانكم.
يتم إعداد محضر االمتحان من قِبل الموظفين وتكون امتحانات المرشحين المعنيين
في تلك الجلسة غير صالحة في الحاالت التالية:
في حال كان بحوزتكم وثائق مثل الورق والكتب والدفاتر ،ودفاتر المذكرات
أ-
الدوارة (الفرجار)والمسطرة إلخ؛ أو أدوات اتصال مثل
إلخ؛ أو آالت مثل ّ
ي ،والكاميرا إلخ؛
الهاتف المحمول ،والحاسوب ،والجهاز اللوحي ،والال سلك ّ
أو أجهزة االتصاالت والتخزين والتسجيل ونقل البيانات؛ واألسلحة واألشياء
التي يمكن أن تحل محلها حتى ولو كانت مرخصة أو ألغراض رسمية،
ب -حيازة اآللة الحاسبة أو استخدامها،
ت -تقاسم أقالم و ممحاة وأدوات ومعدات إلخ أثناء االختبار،
ث -كتابة اإلجابات خارج ورقة اإلجابة وإخراجها من قاعة االمتحان،
ج -االشتراك في االمتحان ووضع عالمة على ورقة اإلجابة على الرغم من أن
المستندات المطلوبة لالشتراك في االختبار ناقصة،
ح -االشتباه في هوية الطالب من قبل موظفي االمتحان،
خ -عدم السماح بخروج الطالب من قاعة االمتحان ّإال إذا قام بتسليم ورقة اإلجابة
أو كتيب األسئلة لموظفي االمتحان بطريقة كاملة وسليمة.
سيتم كتابة معلومات الهوية على محضر قاعة االمتحان ألولئك الذين يقومون بالغش
أو بمحاولة الغش أو بمساعدة الغش أثناء االمتحان وسيكون امتحانهم باطال .ليس

على مسؤولي االمتحان تحذير المشتركين في االمتحان من الغش أو تحذير من يحاول
بمساعدة الغش .المسؤولية تقع عليكم .من المهم للغاية بالنسبة لكم أن تبقوا ورقة
إجابتكم غير مرئية لآلخرين أثناء االمتحان.
 .8يجب عليك ملء الحقول ذات الصلة في ورقة اإلجابة .يستخدم قلم رصاص ألي نوع
من الكتابة على ورقة اإلجابة وجميع العالمات .ويمنع استخدام قلم الحبر الجاف منعًا
تا ًّما .ضع عالمة على حرف واحد فقط ( Aأو  Bأو  Cأو  Dأو  )Eلكل سؤال .يجب
وضع عالمة على اإلجابات في ورقة اإلجابة ،أ ّما تحديد اإلجابات في ُكتيب األسئلة
فغير مقبول.
 .9بمجرد استالم كتيب األسئلة ،تحقق مما إذا كانت الصفحات غير ناقصة وخالية من
األخطاء المطبعية .وإن كانت صفحات كتيب األسئلة غير كاملة أو فيها أخطاء
مطبعية ،فاتصل برئيس القاعة على الفور .تحقق من ّ
أن نوع كتيب األسئلة المطبوع
نفس نوع كتيب األسئلة المطبوع على الغالف
في كتيب األسئلة أعلى كل صفحة هو ُ
األمامي للكتيب .إن كان األمر مختلفًا ،فاطلب من رئيس القاعة كتيبًا جديدًا لألسئلة.
إن الحظت الحقًا أن نوع كتيب األسئلة مختلف ،فاتصل برئيس القاعة للحصول على
كتيب أسئلة خال من األخطاء .عندما تحدد نوع كتيب األسئلة تحديدًا غير صحيح ،فإن
إجابات نوع الكتيب الذي أجبت عنه حتى اآلن يستند عليها .ال تنس تحديد نوع كتيب
األسئلة الذي سيتم إعطاؤه لك في ورقة إجابتك وإذا لم يتم وضع هذه العالمة،
فسيعتبر االمتحان الغيًا ألنه ال يمكن تقييمه.
 .10يمكنك استخدام األماكن الفارغة على صفحات كتيب األسئلة للمسودة.
 .11ال يُسمح ألحد ،بما في ذلك الموظفين ،بتدخين السجائر أو أي منتجات تبغ أخرى أثناء
الفحص.
 .12يحظر تما ًما كتابة األسئلة واإلجابات التي قمتم بها على ورقة منفصلة أو إخراجها إلى
خارج القاعة.
 .13لن تقلل اإلجابات الخاطئة من عدد إجاباتك الصحيحة .لذلك ،سيكون من مصلحتك
اإلجابة على جميع األسئلة؛ ( بمعنى ّ
أن الخطأ ال يُذهب الصواب).
 .14كل سؤال له إجابة واحدة صحيحة .إذا وضعت عالمة على إجابات متعددة لسؤال
واحد  ،فسيتم اعتبار الجواب خطأ ً.
 .15ال تنس تسليم كتيب األسئلة وورقة اإلجابة إلى الموظفين قبل مغادرة قاعة االمتحان.
نشكرك على االلتزام بقواعد االمتحان ونتمنى لك النجاح.

