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 لسنة األوىل والثانية  كلية الطب ل طالبات  التعليمات الخاصة باختبارات  

 هـــ ١٤٤٢للعام الدراسي  

 

ي وىل لسنة األ( قاعات لطالبات ا٥تخصيص ) 
ي الدور األرض 

ي الدور األول : )  ٥٤ –  ٥١  – ٤٤  ): ف 
 (.  ٢٠  – ١٨( ف 

ي :  ةنيثا( قاعات لطالبات السنة ال٤تخصيص ) 
ي الدور األرض 

 . (٦  – ٥٤ –  ٥١  – ٤٤  ) ف 

ي قائمة األسماء لرقم التسلسلي للطالبة وفقا ل داخل قاعة االمتحانالجلوس  
 . المدون ف 

للحد من حدوث تجمع  وذلك  التسلسلي    رقمالفيها  قبل وقتا سابق للطالبات  قوائم بأسماء الطالبات  إرسال    يتم 

 . عند مداخل القاعات

ساعة من موعد عقده من قبل مركز االمتحانات والتقييم ، لذا عل كل طالبة   ٢٤سيتم إتاحة تحميل االمتحان قبل   

 عند إتاحته.  علي أن يتم التحميل    ( Download) عمل  
ً
واالطالع عل التعليمات  لالمتحان عل جهازها الخاص فورا

 (. مرفقة) التقنية المرسلة من مركز االمتحانات 

 لمقر االمتحان )قبل  
ً
 عل األقل(.  دقيقة  ٣٠الحضور مبكرا

 أخذ الحرارة من قبل منطقة األمن قبل الدخول للمدينة الجامعية وكلية الطب.  

ورية معك وهي :    إحضار جميع أدواتك الالزمة والض 

 . مشحون وجاهز لالستخدام  جهاز الحاسب الخاص بك ❖

ي إضافيا   ❖  (Power Bank).سلك الشحن الخاص بجهازك وجهاز الشحن الخارج 

 أدوات مكتبية ) قلم رصاص ، قلم حب  ، ممحاة(.  ❖

 تعليق البطاقة الجامعية بشكل واضح .  ❖

 اسم المستخدم وكلمة المرور.  ❖

 ارتداء الكمامة الواقية وعدم نزعها أثناء االمتحان.  ❖

 والبالطو األبيض. ارتداء الزي الرسمي للكلية  ❖

 المعقم وقارورة الماء والمناديل الخاصة بك.   ❖

  تجنب المصافحة والحرص عل وجود مسافة أمنة وكافية بينك وبي   الطالبات.  ❖

 داخل الخزائن اآلمنة للطالبات حيث ال يسمح   ❖
ً
وضع الحقيبة الخاصة بك مع الهاتف المحمول مغلقا

  بدخولها لقاعة االمتحان . 

بالق ❖ المخصصة لكل طالبة قبل  التواجد  القاعة سيتم  ربــع ساعة  اعة  باب  من موعد االمتحان وعند 

 توجيهك من قبل المراقبة لمقعدك حسب رقم الجلوس. 
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اء.   ( Upload) التأكد من رفع االمتحان    اء   بعد االنتهاء منه وظهور الشاشة الخض  ي حال عدم ظهور الشاشة الخض 
ف 

 ان نرجو إخطار المراقبات بذلك. أو حدوث أي مشاكل أثناء رفع االمتح

هناك    االمتحان سيكون  نهاية  لتحميل    ساعة   ١٢عند  االختبارات   ( Upload) مفتوحة  لمركز  وارساله  االمتحان 

ل.   أثناء تواجدها بالقاعـــة عندها يمكنها تحميلة من المب  
ً
ي حال لم تتمكن الطالبة من تحميله فورا

 والتقييم ف 

ي حال قارب أي جهاز من أجهزة الطالبات عل نفاذ الشحن.  
ي كل قاعة ف 

 وجود محطات شحن لألجهزة ف 

 فيما يخص القاعة ومكانها فقط. .عليها إلجابةوااستقبال أسئلة من الطالبات  

ي حالة كانت مصابة  وابالغنا  استشعار المسؤولية   عل كل طالبة   
وس  بف  يوم    ( ١٤ألقل من )و مخالطة  كورونا أفب 

(  ٠٦٥٥٠٥٥٠٥٣الهباد عل الرقم )  عبد للا   نجاة  األستاذة/ التواصل مع المنسقة اإلدارية لوحدة االختبار  وذلك ب

:  أو   ي 
ون  يد اإللكبر الوكيلة للشؤون  التواصل مع  أو  ،     ExamCommittee@ksu.edu.saالب  مكتب مساعدة 

ي 
ون  اإللكبر يد  الب  عل  الأو  ،    Academic.a.u@KSU.EDU.SA:    األكاديمية  وحدة   الطالبية   خدماتمديرة 

ي عل الرقم  بنت محمد  ريم  / األستاذة ي :  ٠٥٠٤٤٩٩٨٥٤)المطب 
ون  يد اإللكبر   ralmotiry@ksu.edu.sa( او الب 

 

 

 

 رئيسة وحدة االختبارات                                                                                                     

 المدينة الجامعية للطالبات  - كلية الطب  

 
 د. حنان حمدي إبراهيم حجر أ.                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنسقة اإلدارية لوحدة االختبارات                                                                                                                                            
 للطالبات  لمدينة الجامعيةا -كلية الطب 

 د عبد هللا الهبا اة بنتنجأ.                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                           #٨٠٥٢٤١٤  
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