
  :  القاعات  املالحظات/  مراقباتلل عليمات        

رة بـ  .1 ر االختبارات .  45التواجد قبل بداية الف جنة س   دقيقة  

رة األو من    .2 رة 6:15إ  4:15تبدأ الف  ،  مساء9 إلى  7الثانیة من  والف

ع أوراق األسئلة واإلجابة ع الطالبات  .3 اص بالقاعة وتبعا للنماذج  فعلياً  مع بداية زمن االختبار يتم توز حسب الكروكي ا
ددة وتحت إشراف مشرفة القاعة .   امل

سلسل  .4 ع الطالبات عشوائيا بالقاعة وملء املقاعد بال ل عمود وعدم توز دد ل ي (التقَيد بالعدد امُل كذالعمود األول فالثا  . ا)....و

سمح للطالبة الدخول لقاعة االختبار  .5 رة كحد أق .  دقائق 10خالل ُ  من بداية الف
ها والتوقيع ع ورقة األسئلة  .6 ها  ورقة اإلجابة التأكد من ( بصم الطالبة ) وكتابة جميع بيانا  . ومطابقة كامل بيانا
اص بالطالبة ) .7 ها أو أي إثبات رس ( كجواز السفر أو بطاقة العائلة أو التعرف ا هو  .مطابقة بيانات الطالبات 
 مطابقة رمز نموذج اإلجابة بـ نموذج األسئلة ع املقاعد . .8
  العمود املسؤولة عنھ .  وذلك جابة أوراق اإل  ةتضليل رقم املراقب .9

ية مع الزميالت أو الطالبات .   .10 جان عة الطالبات باألحاديث ا شغال عن متا  عدم اال

هاء املدة  .11 رة االختبار وح خروج آخر طالبة أو ان هاء ف ب قبل ان ددة عدم خروج أي مراقبة من قاعة االختبار ألي س  الختبار.لامل

ر اال  .12 ر مالحظة التا : التأَكد من حسن س ل أمثل داخل القاعة ( فيما يخص الطالبات ) وذلك ع ش  ختبارات 

 . رة مناسبة ر االختبار بوت افظة ع س ام الهدوء وامل     ال

 . منع استخدام أجهزة الهاتف النقال داخل القاعة  

 . عدم إدخال األكل واملشروبات إ القاعة  

 . روج من القاعة إال بإذن  عدم ا

يھ   .13 نالتن هاية زمن االختبار  مرت هايتھ ،فقط ع قرب  هايتھ ب ، دقيقة 30بـ األو قبل   .دقائق 5والثانية قبل 

ر االختبارات  حالة حاجة الطاإيجب   .14 جنة س ب األ بالغ   وراق بالقوة من الطالبات.لبات ملزد من الوقت وعدم 

سليم ورقة اإلجابة واألسئلة  .15 مع التأكد من توقيع جميع الطالبات  ,من بدء االختبار  دقيقة 30قبل مرور عدم السماح للطالبة ب
ضور .   ع كشف ا

سليم الطالباتالتأّك  .16 هاية االختبار جابةألوراق األسئلة + أوراق اإل  د من  يفاء والتأكد من  ،  هن . اس  كامل بيانا

جوال  خراجعدم السماح ألي طالبة بإ .17 اصة بالطالبةالهاتف ا فظة ا اسبة ، املناديل  و أ أو امل  و يقتصر ع اآللة ا

ها  -      اجة إل   . -من قبل مشرفة املركز باستخدامهاوتم السماح ، إذا دعت ا

 اورقوم بدر االختبارات وال تجنة سعضوات  إحدىختبار ير املسارعة باستدعاء حالة طارئة أو حالة غش  قاعة اال أي عند حدوث  .18
 باستكمال الالزم.

جوال إ قاعة االختبار ( وإن كان  وضع اإلقفال ) ُيمنع   .19                     و حال تّم إدخالھ فستعطى املراقبة لفت نظر  ،إدخال املراقبة للهاتف ا
تم  ا من الفرق املرة األو وس بعاد  ا مرة أخرى .  حال تم ضبطه اس

ن العضوات يمنع التبديل  املراقبات  .20 االت الطارئة إال  ب ر االختبارات.كون ذلك و ،  ا جنة س  من خالل 

ها فراقبة بدون عذر  حال غياب املُ   .21 افئة املقررة لها عوضا عن غيا تم خصم جزء من امل  .  اليوم ذلك س

رة عند   .22 هاء الف عد ان سليم.  مقر ير تواجد جميع املراقبات  سليم األوراق والتوقيع بال ر االختبارات ل  س
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