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 لطلبة مقررات متطلبات الجامعة تعليمات هامة

 

تمنى لكم توترحب بكم جامعة الملك فيصل ب عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 بأداء االختبار.ويسرنا تقديم مجموعة من التعليمات الهامة والخاصة التوفيق والنجاح، 

 هذه التعليمات هامة جداً للطلبة ، لذا يجب قراءتها بعناية واإلقرار على ذلك.

 تعليمات للطالب / للطالبات بعد استالمهم كتيبات األسئلة

 .جدول االختبار فيالتأكد من حصولك على كتيب األسئلة الخاصة بالمقرر المسجل يجب  -1

وجهي ورقة اإلجابة في أعلى الصفحة جهة اليسار  أن رمز نموذج االختبار المدون على كالالتأكد من  -2

 األسئلة، وسوف(، هو نفسه المدون على كتيب 2( وفى أعلى الصفحة جهة اليمين )الصفحة رقم 1)الصفحة رقم 

 المترتبة على اختالف النماذج.المسؤولية يتحمل الطالب 

 

 

 .عدم تعريضها للثنيومع ورقة اإلجابة بحرص  التأكد من التعامل -3

( معلومات وبيانات الطالب، وفى 1تتكون ورقة اإلجابة من صفحتين في ورقة واحدة: في الصفحة رقم ) -4

على الطالب تعبئة البيانات المطلوبة على ورقة اإلجابة بدقة ( مكان اإلجابة عن األسئلة، يجب 2الصفحة رقم )

 .وبشكل كامل وسوف يتحمل الطالب مسؤولية نقص أو الخطأ فى البيانات
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 وكتيبات األسئلة األجابةللطالب / للطالبات قبل توزيع أوراق  ضوابط

 التأكد من إحضار إثبات الهوية الشخصية  -1

 (.البطاقة الجامعية / )بطاقة األحوال / اإلقامة لغير السعوديين / رخصة القيادة / جواز السفر

 المكان المخصص الختبار المقرر. لتأكد من الجلوس فيا -2

 .يمكن للطلبة طلب المساعدة في هذا األمر من مشرف القاعة مالحظة:

 .يجب على الطلبة االستماع والتقيد بجميع التعليمات التي تصدر من مشرف القاعة -3

وضع جميع الجواالت والسماعات واألجهزة الذكية في األكياس البالستيكية التي سيتم توزيعها على الطلبة من قبل  -4

مراقب االختبار، علماً بأن استخدام الجوال والسماعات واألجهزة الذكية تحت أي حجة، يعتبر مخالف لتعليمات 

 االختبار وسوف تقيد كحالة غش. 

عليمات الخاصة بحسن سير عملية االختبارات وتسهيل مهمة فرق العمل بمراكز االختبارات االلتزام باألنظمة والت -5

 لتطبيق إجراء الكشف عن األجهزة اإللكترونية.

ال يجوز للطالب / الطالبة مغادرة القاعة أو تغيير مكان الجلوس دون موافقة المراقب وعدم االلتزام بذلك يعتبر  -6

 إخالل بتعليمات االختبار.

 يمنع اصطحاب الكتب والمذكرات داخل القاعة، ما عدا أوراق إثبات الشخصية. -7

وال يسمح للطلبة بالخروج من االختبار قبل مضي نصف نصف ساعة ختبار بعد مضي ال يسمح للطلبة بدخول اال -8

 ساعة من بدايته.

يجب التقيد التام برصد جميع اإلجابات في ورقة اإلجابة اإللكترونية وسوف يتحمل الطالب المسؤولية كاملة وسوف  -9

 إللكترونية فقط.ترصد للطالب درجة اإلجابات الموجودة في ورقة اإلجابة ا
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والموزعة  HB2يمنع استخدام أقالم الحبر الجافة والسائل في االختبار، ويجب استخدام أقالم الرصاص من نوع  -10

 عليك من لجنة االختبار.

ورقمك الجامعي ورقم سجلك المدني  عند توزيع المراقبون في القاعة لكشف الحضور قم بكتابة اسمك الرباعي -11

 ورقم نموذج االختبار الموزع عليك والتوقيع على صحة هذه البيانات.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 بيانات الطالب على ورقة اإلجابة آلية تعبئة

اكتب اسمك األول مفرقاً، كل حرف على حده في المربعات البيضاء، بحيث يأخذ كل حرف خانة واحدة  -1

اليسار. عقب ذلك، ضلل الدائرة المقابلة  إلىفقط، وبدون فراغات بين الحروف. ويجب عليك البدء من اليمين 

بغي ان تضلل أكثر من حرف واحد لكل حرف في األعمدة المقابلة تضليالً كامالً باستخدام قلم رصاص، وال ين

 في العمود الواحد.

 

 

خانات(، اكتب رقم السجل المدني  10في خانة "رقم السجل المدني / رقم اإلقامة" المكون من عشر ) -2

)للسعوديين( الموجود في بطاقتك لألحوال المدنية، أو رقم إقامتك )لغير السعوديين( وذلك من اليسار إلى 

رقم وتأكد من صحة كتابتك له، ثم ضلل الدائرة المقابلة لكل خانة من خانات الرقم في العمود اليمين، راجع ال

 تحتها. الذي
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خانات( وذلك من اليسار إلى اليمين، ثم ظلل الدائرة 9اكتب رقمك الجامعي في الخانات المخصصة لذلك) -3

 تحته. الذيالمقابلة لكل رقم في العمود 

 

 

 

 .( أو )أنثي()ذكر"الجنس" ظلل الدائرة المقابلة لـ في خانة  -4
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تقوم  الذياكتب معلومات المقرر  -5

 بتقديم االختبار فيه، ستجد جميع

المعلومات المطلوبة لتعبئة هذا الحقل على 

غالف كتيب األسئلة، واكتب اسم المقرر، 

، واكتب اسم أستاذ CRNواكتب اسم الـ 

المقرر، كما هو موجود في ورقة غالف 

 كتيب األسئلة وذلك بشكل واضح.

 

 

 

كما هو مكتوب على  CRN"، اكتب رقم الـ CRNفي "خانة رقم الـ  -6

خانات(، اكتب هذا الرقم من اليسار إلى 5ورقة غالف كتيب األسئلة )

 اليمين، ثم ظلل الدوائر المقابلة لكل خانة.

 

 

 

 

ق المعلومات قعمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد عند الحاجة لتد –قد تتصل بك جامعة الملك فيصل  -7

يمكننا  الذية قصيرة عبر الجوال، لذا فإننا نرغب الحصول على رقم الهاتف بواسطة رسال إرسال نتيجتكأو 

من االتصال بك. في حقل "رقم االتصال الهاتفي" اكتب رقم هاتفك الثابت او الجوال في الخانات المخصصة 

 .لذلك مبتدئاً من اليسار
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 .رر نفس العملية السابقة لرقم االتصال الهاتفي الثانيك -8

 اقرأ اإلقرار وأكتبه في الفراغ المخصص لذلك، واكتب اسمك الرباعي ثم وقع واكتب تاريخ اليوم. -9

 

 بخط أيديهم. كامالً  اإلقرارنرجو التأكد من أن جميع الطالب كتبوا 

 

 ههو نفس على الصفحة جهة اليمينأفي  تأكد من أن رمز نموذج االختبار المطبوع في ورقة اإلجابة -10

 .المراقب /يجب التواصل مع مشرف القاعة المدون على كتيب االختبار، وإذا كان هناك اختالف بينهم 
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، مع مراعاة عدم الكتابة نة المخصصة لذلك في أعلى النموذجالخاكتب اسمك الرباعي بخط واضح في ا -11

 خارج اإلطار المحدد لذلك، ثم اكتب رقمك الجامعي.

 

 

 6على عدد الصفحات الموضحة على صفحة الغالف )في الفقرة رقم  يحتويتأكد من ان كتيب األسئلة  -12

 من التعليمات( وال يوجد أي تكرار بأرقام الصفحات.


