
 النهائي تعليمات الاختبار

  .ختبارالا موعد بدايةدقيقة من 11قبل على الأقل  مركز الاختبارـ يرجى الحضور إلى  1

 .سبب في عدم أحقية الطالب في أداء الاختبار واعتباره غائبا: لمحدد للاختبار بدون عذر مقبولا موعدعن التأخر الـ  2

يقة كانتمن ثبت عليه  ـ 3 ؛ فإنه معرض للفصل نهائيا من المعهد، ولا تسترد له الرسوم الدراسية التي الغش في الاختبار بأي طر
  .له حق المطالبة بذلكدفعها أو أي جزء منها وليس 

 .الإجابة دفترمذكرات أو كتب إلا  ـ لا يستلم الطالب ورقة الأسئلة حتى يكون مكانه خاليا من أي أوراق أو 4

من  أو إتلافها بعد الانتهاءوتسليمها  ـ لا مانع من استعمال الطالب لمسودة ولـكن بعد الإذن من المشرف على الاختبار 1
 .خارج قاعة الاختبار طالب أن يصطحب معه المسودةمباشرة؛ فليس لل الاختبار

  .ختبارمن بدء الا( نصف ساعة)دقيقة  33يمنع الخروج من قاعة الامتحان قبل ـ  6

ارج خأو ما يعادلها £  13)  الاختبارتكلفة  عليهم دفعخارج مدينة برمنجهام والذين يؤدون اختباراتهم ن والطلاب المنتسبـ  7
يطانيا    .لمشرف على الاختبارإلى الكل مقرر دراسي ( بر

  .؛ فإن المتسبب فيه معرض لإلغاء اختباره أو لما هو أشدبار بالتشويش أو الفوضى ونحو ذلكـ أي تصرف يعود على سير الاخت 8

بقاء الجوالات في حالة تشغيل أثناء الا 9  .يمنع الإجابة عن المكالمات أو الاستئذان من أجل ذلككما ، ختبارـ يمنع إ

 .علاماتاللاختلاط  اتجنب؛ ديميالطالب التأكد من رقمه الأكاعلى ـ  13

أو يعدل في توقيت أو جدول الاختبارات إلا بعد موافقة  قرربدل م قرراالب أن يؤجل اختبارا أو يغير مـ لا يحق لأي ط 11
 .إدارة المعهد بذلك

بة تكونـ  12 ، جنب الشطب إلا عند الحاجة الملحة، وعلى الطالب ت، وبخط واضحأسود لا غيربالقلم الأزرق أو ال كتابة الأجو
  .طفق لجملة غير المرغوب فيها بخط واحدذلك بالضرب على الكلمة أو او

إلا بإذن من مشرف  ، ولا تقبل أي إجابة خارجهمن المعهد فحسب خصصدفتر الإجابة الم فية الإجابة تزام بكتابلالـ ا 13
  .الاختبار

لب الأكاديمي مرتبط بسجل الطاذلك  ؛ لأنكشوف الدرجاتختبارات و الاطلب نتائج يرجى مراجعة الإدارة عند ـ  14
 .وبكشف حسابه المالي

 

 بالتوفيق ،، مدعاؤنا لـك                                                           

 

 ..................................................................... :توقيع الطالب      : الرقم الأكاديمي للطالب

 

 

 (الصفحة الأخيرة من دفتر إجابة الاختبار النهائي)


