
 )2022( الر�يع فصل ��اية اختبارات رشاداتإ

 

 

 أوال: اختبارات املستوى التأسي�ىي:

ع�� اللغة اإلنجل��ية، ملز�د من املعلومات يمكنكم التواصل  مركزالطالب والطالبات بجدول االختبارات من قبل  تزو�دسيتم 

 ELCadmin@ccq.edu.qa ع�� ال��يد اإللك��و�ي 

  

 ثانيا: اختبارات مستوى ال�لية: 

  (2022)الر�يع  لفصل ال��ائية االختبارات ستعقد
ً
�جميع الطالب والطالبات دون استثناء، وذلك �� الف��ة من  بال�لية حضور�ا

 خالل األوقات التالية: 2022ابر�ل  24 – 12

 

9:30 – 8:00 

11:30 – 10:00 

13:30 – 12:00 

15:30 – 14:00 

21:00 – 19:30 

 س�ناملدر  قبل من جدول��ا وسيتم ال��ائية االختبارات بدء قبل العملية املواد اختبارات ستعقد -

 مباشرة  القسم رئيس أو ر املقر مدرس مع لالستفسارات وملز�د من املعلومات، يمكنكم التواصل -

 

 :الدخول إ�� مبا�ي ال�ليةب خاصة رشاداتإ

 ال�لية إ�� مبا�ي الدخول  عند القطر�ة والهو�ة الطالب بطاقة احضار -

 ليدينل معقمو ة كمام إحضار -

 بأنھ ب�ل طالب ا�خاصة القرطاسية احضار -
ً
 �� جميع االختبارات ازرق ح�� قلم استخدامب فقط مسموح، علما

 :ال�لية مبا�ي ��إ الدخول  اجراءات

 ُ�سمح فقط للفئات التا�� ذكرها بالدخول إ�� مبا�ي ال�لية: -

 املطعم�ن بال�امل،  •

 أشهر؛ 9املتعاف�ن من ف��وس �ورونا، ع�� أن ي�ون قد مر ع�� �عاف��م ما ال يز�د عن  •

يتوجب ع�� الطالب والطالبات الذين ال تنطبق عل��م الشروط أعاله إجراء اختبار الفحص السريع لف��وس  -

 �ي ال�لية.�ورونا، مع تقديم ما يثبت سلبية نتيجة االختبار قبل الدخول إ�� مبا

 االل��ام بارتداء الكمامة عند الدخول وأثناء التواجد �� ال�لية  -
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 لهم السماح ليتم مناأل  ملوظف الكمامة رفع مع وتطبيق اح��ازالقطر�ة  ال�خصّية والبطاقة الطالب هو�ة ابراز -

  دخول الب

  هو�ةال من للتأكد ألمن ا ملوظفات النقاب رفع قباتتاملن الطالبات ع��يتع�ن  -

 بأنھ بنصف ساعة االختبار موعد قبل االختبار قاعة إ�� ا�حضور  -
ً
 انقضاءقاعة �عد ال إ��الدخول بلن �سمح ، علما

 االختبار مدةنصف 

 بأنھ  االختبارأغراض قيمة أو متعلقات �خصية داخل قاعة أي تجنب اصطحاب  -
ً
 ع�� طاولة ف��تو  سيتمعلما

 مسؤولية ع�� ال�لية دون أد�ى متعلقا��م ��كل ة للطالبالقاع مدخل

  االختبار قاعة أي متعلقات إلك��ونية إ�� او الذكية الساعة او باصطحاب ا�جوال للطالب �سمح لن -

 قاعة االختبارقبل مغادرة  واالنصرافا�حضور  �� كشفتوقيع ال -

 :قاعة االختبارب خاصةارشادات 

 املقعد الذي تم تحديده  االل��ام با�جلوس �� -
ً
 من قبل مدرس املادة مسبقا

  ا�حضور  كشفبطاقة الطالب للمراقب عند توقيع  برازإ -

  قاعة االختبار إ�� املشرو�ات أوالطعام  بدخول لن �سمح  -

 االختباردة منصف  انقضاءلن �سمح بتسليم ورقة االختبار ومغادرة القاعة قبل  -

 دخول القاعة مرة أخرى ب لھلن �سمح ، و�� حالة خروج الطالب، قاعة االختبار ألي سببلن �سمح بمغادرة  -

 � القاعةاملتواجدين � الطالبمن جميع  ختباراال وراق أجمع  �عد إالقاعة االختبار لن �سمح بمغادرة  -

 املراقب عن االختبار أوعضاء هيئة التدريس أسئلة ع�� أبطرح أية �سمح ن ل -

، سيتم إحالة الطالب أو ساعة ذكية أو سماعة بما �� ذلك جوال أجهزة إلك��ونية يأ أوغش ضبط حالة � حالة � -

 للتحقيقنضباط اال �جنة  إ��

 :أخرى  إرشادات

 بال�لية، االختبار حضور� االحتياجات ا�خاصةمن ذوي طالب اليقدم  -
ً
تتطلب �جنة ال�ي باستثناء ا�حاالت ا

ع�� التواصل مكنكم املعلومات، يملز�د من  قسم التوجيھ واالحتياجات ا�خاصة. منفردة وذلك بناء ع�� توصيات

  counseling@ccq.edu.qaال��يد اإللك��و�ي ع�� 

�جدولة موعد جديد.  سيتواصل مدرس املقرر مع الطالب ،�عارض ب�ن مواعيد اختبار�ن أو أك���� حال وجود  -

 اشرة القسم مب رس املقرر ورئيساصل مع مدالطالب التو ، يتع�ن ع�� ملز�د من املعلومات

 بأنھ لن �سمح بتقديم االختبارات عن  إتباع ما ي�� بف��وس كورونا أو ا�خالط�ن ن�الطالب املصابيتع�ن ع��  -
ً
علما

 : ُ�عد ألي سبب
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 �يالتقر�ر الط مرفقة مع حمر)األ صفر أو اللون األ (ب ارسال صورة من ا�حالة ال�حية �� تطبيق اح��از •

 بھ تار�خ ومدة ا�حجر
ً
 مباشرةاملواد  �نمدرس إ�� مو�حا

صورة من ا�حالة ال�حية ع�� الطالب تقديم يتع�ن ة االختبارات، �� حال �ان تار�خ ان��اء ا�حجر خالل ف �� •

 حضور�الختبار بديل ل ليتم تحديد موعد ي املادةملدر��األخضر وذلك  باللون  اح��از�� تطبيق 
ً
  بال�ليةا

 )2022 ابر�ل 24 -12( تاالختباراخالل ف��ة 

 مكتمل � �غتبارات، سيحصل الطالب ع�� درجة ة االخ�� �حجر �عد فة ا�� �ان تار�خ ان��اء ف � حال� •

ما يثبت ذلك ع�� الطالب تقديم يتع�ن ، مرض عادي أو حالة طارئةعند �عذر الطالب عن تقديم االختبار �سبب  -

 ملدرس املادة.

 لالختبار د بديل تحديد موع ، يتم�يعند قبول العذر الط -
ً
��ة بالتنسيق مع مدرس املقر ر خالل ف  بال�ليةحضور�ا

 )2022 ابر�ل 24 -12االختبارات (

وسيتم تزو�دكم بطر�قة  الواحة (بانر)نظام  ع�� )2022(خطابات اختبارات ��اية فصل الر�يع يتم التقديم ع��  -

 .التقديم من قبل قسم الت�جيل

 

 والنجاح، بالتوفيق ل�جميع مع خالص تمنياتنا


