القواعد الواجب اتباعها في االمتحان
.1

مدة االمتحان  151دقيقة.

.2

مُينع اخلروج أثناء اإلمتحان ألي سبب من األسباب .ولن يتم السماح بدخول أي مرشح إىل اإلمتحان
بعد مضي  31دقيقة  .إذا بقي  45دقيقة لنهاية االمتحان ُيكن دلن أهنى إمتحانو اخلروج.

.3
.4

حيق لو العودة لقاعة االمتحان مهما كان السبب.
بعد مغادرة ادلشًتك قاعة االمتحان ال ّ

ُينع التحدث مع موظفي االمتحان وطرح األسئلة عليهم أثناء االمتحان .وكذلك ُينع على موظفي

االمتحان التح ّدث مع ادلرشحني عن كثب وبصوت منخفض؛ باإلضافة إىل ذلك ،ال ُيكن للمرشحني
طلب قلم ودمحاة وغري ذلك من بعضهم.
.5

أثناء االمتحان ،جيب عليكم االمتثال لتحذيرات موظفي االمتحان .وعند الضرورة ُيكن للموظفني تغيري
مقاعدكم .تعتمد أوالً المتثالكم لقواعد االمتحان .إذا خالفتم القواعد ومل تلتزموا بالتحذيرات ،فسيتم

.6

كتابة ىويتكم يف التقرير وسيتم إلغاء امتحانكم.
يتم إعداد حمضر االمتحان من قِبل ادلوظفني وتكون امتحانات ادلرشحني ادلعنيني يف تلك اجللسة غري
صاحلة يف احلاالت التالية:
أ-

يف حال كان حبوزتكم وثائق مثل الورق والكتب والدفاتر ،ودفاتر ادلذكرات إخل؛ أو آالت مثل
الدوارة (الفرجار)وادلسطرة إخل؛ أو أدوات اتصال مثل اذلاتف احملمول ،واحلاسوب ،واجلهاز
ّ
سلكي ،والكامريا إخل؛ أو أجهزة االتصاالت والتخزين والتسجيل ونقل البيانات؛
اللوحي ،والال
ّ

واألسلحة واألشياء اليت ُيكن أن حتل حملها حىت ولو كانت مرخصة أو ألغراض رمسية،
ب-

حيازة اآللة احلاسبة أو استخدامها،

ت-

تقاسم أقالم و دمحاة وأدوات ومعدات إخل أثناء االختبار،

ث-

كتابة اإلجابات خارج ورقة اإلجابة وإخراجها من قاعة االمتحان،

ج-

االشًتاك يف االمتحان ووضع عالمة على ورقة اإلجابة على الرغم من أن ادلستندات ادلطلوبة
لالشًتاك يف االختبار ناقصة،

ح-

االشتباه يف ىوية الطالب من قبل موظفي االمتحان،

خ-

عدم السماح خبروج الطالب من قاعة االمتحان ّإال إذا قام بتسليم ورقة اإلجابة أو كتيب
األسئلة دلوظفي االمتحان بطريقة كاملة وسليمة.

.7

سيتم كتابة معلومات اذلوية على حمضر قاعة االمتحان ألولئك الذين يقومون بالغش أو دبحاولة الغش أو
دبساعدة الغش أثناء االمتحان وسيكون امتحاهنم باطال .ليس على مسؤويل االمتحان حتذير ادلشًتكني
يف االمتحان من الغش أو حتذير من حياول دبساعدة الغش .ادلسؤولية تقع عليكم .من ادلهم للغاية
بالنسبة لكم أن تبقوا ورقة إجابتكم غري مرئية لآلخرين أثناء االمتحان.

.8

جيب عليك ملء احلقول ذات الصلة يف ورقة اإلجابة .يستخدم قلم رصاص ألي نوع من الكتابة على
تاما .ضع عالمة على حرف واحد
منعا ًّ
ورقة اإلجابة ومجيع العالمات .وُينع استخدام قلم احلرب اجلاف ً
فقط ( Aأو  Bأو  Cأو  Dأو  )Eلكل سؤال .جيب وضع عالمة على اإلجابات يف ورقة اإلجابة،

ّأما حتديد اإلجابات يف مكتيب األسئلة فغري مقبول.

.9

دبجرد استالم كتيب األسئلة ،حتقق دما إذا كانت الصفحات غري ناقصة وخالية من األخطاء ادلطبعية .وإن
كانت صفحات كتيب األسئلة غري كاملة أو فيها أخطاء مطبعية ،فاتصل برئيس القاعة على الفور.
فس نوع كتيب األسئلة
ْ
حتقق من أ ّن نوع كتيب األسئلة ادلطبوع يف كتيب األسئلة أعلى كل صفحة ىو ن م
جديدا
ادلطبوع على الغالف األمامي للكتيب .إن كان األمر خمتل ًفا ،فاطلب من رئيس القاعة كتيبًا
ً
لؤلسئلة .إن الحظت الح ًقا أن نوع كتيب األسئلة خمتلف ،فاتصل برئيس القاعة للحصول على كتيب

حتديدا غري صحيح ،فإن إجابات نوع الكتيب
أسئلة خال من األخطاء .عندما حتدد نوع كتيب األسئلة ً
الذي أجبت عنو حىت اآلن يستند عليها .ال تنس حتديد نوع كتيب األسئلة الذي سيتم إعطاؤه لك يف
ورقة إجابتك وإذا مل يتم وضع ىذه العالمة ،فسيعترب االمتحان الغيًا ألنو ال ُيكن تقييمو.

ُ .11يكنك استخدام األماكن الفارغة على صفحات كتيب األسئلة للمسودة.

 .11ال يمسمح ألحد ،دبا يف ذلك ادلوظفني ،بتدخني السجائر أو أي منتجات تبغ أخرى أثناء الفحص.
متاما كتابة األسئلة واإلجابات اليت قمتم هبا على ورقة منفصلة أو إخراجها إىل خارج القاعة.
 .12حيظر ً

 .13لن تقلل اإلجابات اخلاطئة من عدد إجاباتك الصحيحة .لذلك ،سيكون من مصلحتك اإلجابة على
مجيع األسئلة؛ ( دبعٌت أ ّن اخلطأ ال يمذىب الصواب).

 .14كل سؤال لو إجابة واحدة صحيحة .إذا وضعت عالمة على إجابات متعددة لسؤال واحد  ،فسيتم
اعتبار اجلواب خطأً.
 .15ال تنس تسليم كتيب األسئلة وورقة اإلجابة إىل ادلوظفني قبل مغادرة قاعة االمتحان.
نشكرك على االلتزام بقواعد االمتحان ونتمنى لك النجاح.

