
  القاعة :  ةشرفملتعليمات 
ة الفترة بـ  .1 قة 45التواجد قبل بدا ارات .  دق  في لجنة سیر االخت
دون أ مشاكل .ا .2 سالم و القاعة لكي تمر الفترة  حدث  عة الَتامة لكل ما   لمتا
ات  .3 ما تراه المشرفة یناسب وضع القاعة وعدد الطال ع المالحِظات على األعمدة في القاعة  عة وطتوز ب

 .المالِحظات
ع ف و ش مراجعة .4 ع العمود والتأكد من  الِحظةحال تسلَمها من م الحضورتوق اتتوق ع الطال التسلسل و  جم

القاعة  ي الخاص  الكرو ما هو مَوضح  ة األبجد لرموز النماذج  ل بیالقاعة قُ  منوعدم إخراج أ طال
ع إكمال قةالكشوف  جم ات ومطا عدد األوراق المّوزعة  عدد الطال  .  القاعة 

ة ) .5 صم الطال ع التأكد من (  اناتها والتوق ة ب تا   على ورقة األسئلة .  و
التسلسل .6 القاعة وملء المقاعد  ا  ات عشوائ ع الطال العدد الُمحدد لكل عمود وعدم توز لعمود ا التقَید 

ذا    .  األول فالثاني وه
اتات  .7 القاعة عن اإلث ات  ات حین اكتمال عدد الطال ة أو الجدول الدراسي أو تعرف  سؤال الطال ( الهو

تها ) الطالب ان هناك من لم تحضر هو هوفي حال  شف مشاكل  ین ة اسمها في  تا اراعلیها  ثم  الخت
ةلل یرسل الكشف فوراً  ة عضوة اإلدار    .إلصدار تعرف للطال

ه على .8 ار اسم المقرر التنب ة االخت ات غیر مسجلةفقد تكون  في بدا   لمقرر . ل إحد الطال
ة   .9 قة رمز نموذج اإلجا ه على المالحِ  على المقاعد نموذج األسئلةبـ مطا ین ح ات بخصوص ذلكظَ والتنب

انات الطال  .  ةالتدقی على ب
ة في نها اتالكمبیوتر من الطالئلة + أوراق ظات بخصوص استالم ورقة األسالتأكید على المالحِ  .10

ار  اناتهن االخت امل ب  . والتأكد من 
ات في العمود  .11 الطال ضرورة تضلیل رقم المراقب في أوراق الكمبیوتر الخاصة  ه على المشرفات  التنب

 المسؤولة عنه . 
األعداد التي تَم تعبئتها في الكشوف  .12 قة أعدادها  فرز النماذج ومطا ار تقوم المشرفة  ة االخت في نها

ارالخاصة   . االخت
ار .  خاصةالحرص على تعبئة النماذج ال .13  االخت
الجوال .  .14 الت أو العبث  ة مع الزم األحادیث الجانب ات  عة الطال  عدم االنشغال عن متا
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