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 الطالبات/تعليمات هامة للطالب
 دتٌت لكم التوفيق عمادة التعلم اإللكًتكين كالتعليم عن بعد كت–السالـ عليكم كرمحة اهلل كبركاتو، ترحب بكم جامعة ادللك فيصل 

 .كالنجاح

  وراق اإلجابة وكتيبات األسئلة قبل توزيع للطالبات/لطالبلتعليمات :  ووًال 
قبل أف نبدأ يف إعطاء التعليمات اخلاصة  .1

باالختبار نود التأكيد بأف كل طالب لديو 
أصل بطاقة األحواؿ كلديو الرقم األكادميي 

اخلاص بو ككذلك شهادة التعريف بااللتحاؽ 
بربنامج التعليم ادلطور جبامعة ادللك فيصل 

ميكن طباعة ىذه الشهادة من موقع )
، نرجو رفع يدؾ اآلف إذا مل يكن (اجلامعة

لديك ذلك، كما نود التنبيو إىل أف الطالب 
يشَت ادلشرؼ إىل ) يف ىذا اجلزء فاجلالسو

مجيعهم  (مكاف جلوس طالب كلية الًتبية
طالب كلية الًتبية، كالطالب اجلالسوف يف 

يشَت ادلشرؼ إىل مكاف جلوس )ىذا اجلزء 
مجيعهم طالب كلية  (طالب كلية اآلداب

مجيعهم طالب كلية العلـو  (يشَت ادلشرؼ إىل مكاف جلوس طالب كلية العلـو اإلدارية)كالطالب اجلالسوف يف ىذا اجلزء . اآلداب
 .اإلدارية، فإذا كنت جالسان يف غَت رلموعة كليتك نرجو أف ترفع يدؾ للمساعدة حيث أف اختبار كل كلية خمتلف عن اآلخر

 ألف أية خمالفة ذلذه التعليمات ؛ بدقةكإتباعهاكم اإلصغاء إىل التعليمات التالية حبرص  كل منيرجى من .1
 .تؤدم إىل إلغاء اختبارؾقد 

نع منعان باتان استعماؿ  .2 ، جيب على اجلميع التأكد من  دتامان يف قاعة االختبارق، كجيب قفلاذلاتف اجلواؿميم
ذلك اآلف، كإذا رأل ادلراقب أم طالب بيده جواؿ كاف كاف مغلق، تعترب خمالفة قد تؤدم إىل إلغاء 

 .اختباره، كما نرجو أيضان من أعضاء اللجنة إغالؽ جواالهتم اآلف
 . عند احلاجة احلاسبةت استخداـ اآلاليسمح .3

 .ال جيوز لك مغادرة مكاف جلوسك أك الذىاب إىل دكرة ادلياه دكف احلصوؿ على إذف من ادلراقب .4

 كيرجى كضع أيّة ،ماعدا أكراؽ إثبات الشخصية مينع اصطحاب الكتب كادلذكرات داخل القاعة، .5
 . لذلكأغراض ال حتتاجها يف ادلكاف ادلخصص
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نع استخداـ أقالـ احلرب اجلافة ك السائلة يف االختبار، كجيب استخداـ أقالـ الرصاص .6  كادلوزعة عليك من جلنة HB2 من نوع ميم
 . لتزكيدؾ بقلمفأرجو أف ترفع يدؾ اآلف ،كإذا مل يكن لديك قلم رصاص. االختبار

 .اإلجابة فقط على كرقة اإلجابة اإللكًتكنية، كال يتم اإلجابة على كتيب األسئلة .7
كرقمك اجلامعي كرقم سجلك ادلدين كرقم منوذج االختبار كتابة امسك الرباعي  قم بكشف احلضورؿع ادلراقبوف يف القاعة مكزعند ت .8

 . فإذا مل تكتب ادلطلوب يف كشف احلضور كتوقع بعد، نرجو أف ترفع يدؾ للمساعدة.أمامهماادلوزع عليك كالتوقيع 

 .أكراؽ اإلجابة ستوزع اآلف عليكم  .9

 
 

 

 الرجاء التأكد من أف الكلية اليت .كتيبات حىت يطلب منكم ذلكاؿ تصفحكتيبات األسئلة، الرجاء عدـ ستوزع عليكم اآلف  .10
يف اجلهة العلوية اليمٌت من صفحة غالؼ )مطابق للكلية ادلدكنة على كتيب األسئلة  (الًتبية، اآلداب، العلـو اإلدارية)تدرس هبا 

 .، كأف ادلقرر الذم تقـو بتقدميو اآلف مطابق للمقرر الذم مدكف على كرقة غالؼ كتيب األسئلة(كتيب األسئلة
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لن يسمح ألحد دبغادرة  حيث نصف وقت اوختبارالطالبة االنتظار حىت هناية /كعلى الطالب، تُتسيستغرؽ االختبار ساع .11
 بعد بدء االختبار كحىت مضي نصف كقت االختبار، كيف حالة رغبة الطالب يف مغادرة االختبار قبل ذلك فيعترب منسحبان القاعة

 .كتلغى نتيجة اختباره
 

 كتيبات األسئلة بعد استالمهم للطالبات/للطالبتعليمات :  انياًال 
  : للتعليمات التالية بحرصاإلصغاء رجو 

 .، ال تفتح تتصفح األسئلة اآلفجيب أف يكوف مع كل منكم كتيب األسئلة ك كرقة اإلجابة .1

كيف  (1الصفحة رقم )تأكد اآلف من أف رمز منوذج االختبار ادلدكف على كال كجهي كرقة اإلجابة يف أعلى الصفحة جهة اليسار  .2
 ، ىو نفسو ادلدكف على كتيب االختبار، ىل تأكد كل منكم من ذلك؟ (2الصفحة رقم )أعلى الصفحة جهة اليمُت 

 .اآلف سنقـو دبلء بعض البيانات األساسية يف كرقة اإلجابة .3

 

 
 

  
 .أرجو أف نتعامل مع كرقة اإلجابة حبرص كأالّ نعرِّضها للثٍت .4

( 2)معلومات كبيانات الطالب، كيف الصفحة رقم  (1)يف الصفحة رقم :  من صفحتُت يف كرقة كاحدةكرقة اإلجابةتتكوف  .5
 :لتعبئة الصفحة األكىلكفيما يلي شرح . ا بدقةـجيب عليك تعبئتومكاف اإلجابة عن األسئلة، 
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، كبدكف ، حبيث يأخذ كل حرؼ خانة كاحدة فقطادلربعات البيضاء يف حدهاكتب امسك األكؿ مفرقان، كل حرؼ على  .6
عقب ذلك، ظلِّل الدائرة ادلقابلة لكل حرؼ يف األعمدة . كجيب عليك البدء من اليمُت إىل اليسار. فراغات بُت احلركؼ

 .كاحداؿعمود اؿ يف  كاحدادلقابلة تظليالن كامالن باستخداـ قلم الرصاص، كال ينبغي أف تظلِّل أكثر من حرؼ

 
ادلوجود يف  (للسعوديُت) اكتب رقم السجل ادلدين ،(خانات 10)  ادلكوف من عشر"رقم اإلقامة/رقم السجل ادلدين"يف خانة  .7

، راجع الرقم كتأكد من صحة كتابتك  كذلك من اليسار إىل اليمُت(لغَت السعوديُت)بطاقتك لألحواؿ ادلدنية، أك رقم إقامتك 
 .لو، مث ظلل الدائرة ادلقابلة لكل خانة من خانات الرقم يف العمود الذم حتتها

 

مث ظلل الدائرة ادلقابلة لكل رقم كذلك من اليسار إىل اليمُت،  ( خانات9)اكتب رقمك اجلامعي يف اخلانات ادلخصصة لذلك  .8
 .يف العمود الذم حتتو

 

 (أنثى)أك  (ذكر)ظلل الدائرة ادلقابلة لػ " اجلنس"يف خانة  .9

 مثال

 مثال
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رمز مركز االختبار ادلعطى على القاعة يذكر ادلشرؼ )من اليسار إىل اليمُت  رمز مركز االختبار كادلكوف من أربع خاناتأكتب  .10
 .لوالدكائر ادلقابلة مث ظلل  (لو

 
أما إذا كاف ختصصك . ، ظلِّل الدائرة ادلقابلة للتخصص الذم درستو يف الثانوية العامة" الثانويةالدراسة التخصص يف"يف خانة  .11

 ".حدد"، مث اكتب نوع شهادتك بعد كلمة "أخرل"غَت موجود يف القائمة، فظلِّل الدائرة ادلقابلة لكلمة 

 

اكتب معلومات ادلقرر الذم تقـو بتقدمي االختبار فيو، ستجد مجيع ادلعلومات ادلطلوبة لتعبئة ىذا احلقل على غالؼ كتيب  .12
، كأكتب اسم أستاذ ادلقرر، كما ىو موجود على كرقة غالؼ كتيب األسئلة CRNاألسئلة، أكتب اسم ادلقرر، كاكتب رقم الػ 

 .كذلك بشكل كاضح

 مثال

 مثال
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، أكتب ىذا ( خانات5) كما ىو مكتوب على كرقة غالؼ كتيب األسئلة CRN، اكتب رقم الػ " CRNرقم الػ "يف خانة  .13

 .الرقم من اليسار إىل اليمُت ، مث ظلل الدكائر ادلقابلة لكل خانة

 
 لتدقيق ادلعلومات أك إرساؿ  عند احلاجة عمادة التعلم اإللكًتكين كالتعليم عن بعد–جامعة ادللك فيصل تصل بك تقد  .14

  حقليف. التصاؿ بكالذم ميكننا من ااتف الولذا فإننا نرغب احلصوؿ على رقم  ،نتيجتك بواسطة رسالة قصَتة عرب اجلواؿ
 مبتدئان من اليسار دبفتاح ادلنطقة  لذلكيف اخلانات ادلخصصة اكتب رقم ىاتفك الثابت أك اجلواؿ" رقم االتصاؿ اذلاتفي"

 .بعد كتابة الرقم كالتأكد من صحتو، ظلِّل الدكائر ادلقابلة لكل خانة من خاناتو. للجواؿ" 05"للهاتف الثابت، أك الرقم 

 مثال
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 (ادلشرؼر ينتظ). كرر نفس العملية السابقة لرقم االتصاؿ اذلاتفي الثاين .15

 . يـواؿاكتب امسك الرباعي مث كقع كاكتب تاريخ ك،  كأكتبو يف الفراغ ادلخصص لذلك قرأ اإلقرارا .16

 
 نرجو التأكد من  ن جميع الطالب كتبوا اإلقرار بخط  يديهم كامال

يف أعلى  اإلجابةرمز منوذج االختبار ادلطبوع يف كرقة تأكد من أف . (2صفحة رقم )كرقة اإلجابة على الوجو الثاين اآلف اقلب  .17
 .إذا كاف ىناؾ اختالؼ بينهما ارفع يدؾ اآلف ىو نفسو ادلدكف على كتيب االختبار الصفحة جهة اليمُت

 

 مثال

 مثال
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ادلطلوب من اجلميع كتابة االسم رباعيان خبط . أكتب امسك الرباعي خبط كاضح يف اخلانة ادلخصصة لذلك يف أعلى النموذج .18
 .كاضح، مع مراعاة عدـ الكتابة خارج اإلطار احملدد لذلك، مث اكتب رقمك اجلامعي

 

 
 

 .بقراءة التعليمات ادلوضحة على كرقة غالؼ كتيب األسئلة، كالتوقيع يف أسفل الصفحة يف ادلكاف ادلخصص لذلكسنقـو  .19

 ( من التعليمات6يف الفقرة رقم )تأكد من أف كتيب األسئلة حيتوم على عدد الصفحات ادلوضحة على صفحة الغالؼ  .20
 . كال يوجد أم تكرار بأرقاـ الصفحات

كإذا انتهى أحدكم قبل . تتوقف قبل االنتهاء منها أكمل اإلجابة عن مجيع األسئلة كال. االختبارحلل ىذا  (ساعتاف)لديك  .21
، الحظوا أف اإلجابات عن أسئلة االختبار يتم اإلجابة عليها يف كرقة اإلجابة فقط انتهاء الوقت، ميكنو مراجعة إجاباتو

 . اجلميع يبدؤكف يف اإلجابة على االختبار.ابدءكا كتظلل إجابة كل سؤاؿ يف ادلكاف ادلقابل لو على كرقة اإلجابة، اآلف

كيرغب احد الطلبة يف تسليم كرقة اإلجابة ميكنو ذلك بعد تسليم كتيب  .(انتهاء نصف الوقت ادلخصص لالختباربعد ) .22
 .األسئلة ككرقة اإلجابة للمراقب

 .بعد انتهائكم من االختبار سوؼ يبدأ ادلراقبوف جبمع كتيبات األسئلة من الطلبة كمعها أكراؽ اإلجابة .23

تعلن النتائج بعد أسبوعُت من انتهاء االختبارات يف مجيع ادلراكز كذلك عن طريق متابعة ذلك على حساب كل طالب اخلاص  .24
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نرجو أف تتأكد من أخذ مجيع حاجياتك من حتت ادلقعد أك من ادلكاف ادلخصص لذلك يف مقدمة القاعة أثناء مغادرتك  .25
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