
دليل االختبارات النهائية
للفصل الدراسي / خريف 2022/ 2023



2 دليل االختبارات النهائية 

معلومات إرشادية قبل بدء االختبار:

مدة االختبار 60 دقيقة فقط، مع مراعاة عدم وجود فترة سماحية.. 	

االختبـار مـن 20 درجـة، ويختلـف عـدد األسـئلة على حسـب طبيعـة المقرر، . 2
وتوزيـع الدرجـات, ويتضمـن االختبار أسـئلة صوتية.

لمرحلـة البكالوريـوس، يبـدأ االختبـار حسـب المواعيد المبينـة في جدول . 3
االختبـار النهائي لكل قسـم.

لمرحلـة الماجسـتير، يبـدأ االختبـار حسـب المواعيـد المبينـة فـي جـدول . 	
االختبـار النهائـي لـكل قسـم.

الـذي تمـت دراسـته . 	 المقـرر  المحاضـرات وأجـزاء  يغطـي االختبـار جميـع 
الدراسـي الفصـل  طـوال 

االختبـار، . 6 ظهـور  لمتابعـة  عامـة(  )بصفـة  الجـوال  اسـتخدام  عـدم  ُيفضـل 
الشـخصي. الحاسـب  جهـاز  اسـتخدام  ُيفضـل  ودائًمـا 

يرجـى اسـتخدام جهـاز حاسـب آلي في إجـراء االختبـار واسـتخدام متصفح. 	
Chrome  أو متصفـح Microsoft Edge  لتفـادي المشـاكل التقنيـة التـي 

قـد تظهـر أثنـاء االختبار.

يتحمـل الطالـب مسـؤولية اسـتقرار وكفـاءة الجهـاز المسـتخدم، والتأكـد . 	
مـن جـودة اإلنترنـت قبـل البـدء فـي حـل االختبـار، حيـث تقـع المسـؤولية 

كاملـًة علـى الطالـب.

ــخ 24/ ديســمبر  ــة للفصــل الحالــي بتاري ــارات النهائي ــدأ االختب تب

وتنتهــي يــوم 31/ ديســمبر
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معلومات إرشادية عند بدء الحل:

	 . .agree كلمة السر لبدء االختبار

يرجـى التأكـد مـن اختيـار اإلجابة قبـل االنتقال إلى السـؤال التالي حيث ال . 2
يمكـن الرجـوع إلى السـؤال مرة أخرى.

 ُيرجـى إعطـاء كل سـؤال وقتـه الـازم لإلجابـة، حيـث تسـتغرق إجابـة كل . 3
سـؤال حوالـي 3 دقائـق تقريًبـا.

 يرجـى االنتبـاه إلـى الضغـط مـرة واحـدة فقط على خيـار السـؤال التالي، . 	
ألنـه فـي حالـة الضغـط علـى هـذا الخيـار أكثر من مـرة ال يتم نقـل الطالب 
إلـى السـؤال التالـي مباشـرًة، ولكـن إلـى األسـئلة المتتاليـة علـى حسـب 

عـدد مـرات الضغط.

السـؤال . 	 تحميـل  عـدم  أو  الجهـاز  تعليـق  أو  اإلنترنـت  انقطـاع  حالـة  فـي 
الخـروج  تسـجيل  أو  الصفحـة،  تحميـل  إعـادة  للطالـب  يمكـن  الصوتـي، 
والدخـول مـرة أخرى واسـتكمال الحل، وفـي حالة التعذر يمكن اسـتخدام 

جهـاز آخـر، ولكـن مـع مراعـاة الوقـت المتـاح.

استفسـارات  أي  أو  الدخـول،  تسـجيل  بشـأن  استفسـار  وجـود  حالـة  فـي 
تقنيـة أو أكاديميـة أثنـاء فتـرة عقـد االختبـار، يرجـى التواصل معنـا عبر رابط 
السـاعات المكتبيـة لاختبـارات النهائيـة مـن خـال مسـح الباركـود أدنـاه:

الساعات المكتبية للماجستيرالساعات المكتبية للبكالوريوس
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االختبار البديل:

االختبار التكميلي:

هـو اختبـار يعقـد فـي حالة تعـذر حضـور الطالب لاختبـار النهائي، وُيسـمح  	
للطالـب بدخـول االختبـار البديـل بعد سـداد الرسـوم المطلوبة.

يقـدم الطالـب طلـب اختبـار بديـل خـال مـدة ال تتجـاوز )3( أيـام مـن تاريـخ  	
االختبـار األصلـي، مـع سـداد الرسـوم المقـررة إلجـراء االختبـار البديـل عبـر 

النمـوذج المخصـص علـى منصـة SIS لـكل طلـب علـى حـدة.

الرسوم المقررة لاختبار البديل )00	 $( لكل طلب اختبار على ِحدة. 	

هـو اختبـار اختيـاري ُيعقد بعد ظهـور نتيجة االختبـارات النهائية، وهو خاص  	
بالطـاب الراسـبين ويتـم علـى كامـل محتـوي المقـرر الدراسـي، ويحصـل 
 ،)D( الطالـب علـى درجـة النجـاح فقـط ومـا يعادلهـا مـن تقديـر حرفـي
وُيسـمح للطالـب بدخـول االختبـار التكميلـي بعـد سـداد الرسـوم المطلوبـة.

يقـدم الطالـب طلـب اختبـار تكميلـي خـال مـدة ال تتجـاوز )3( أيـام مـن  	
تاريـخ إعـان الدرجـات ويتوجب عليه سـداد الرسـوم المقررة إلجـراء االختبار 
التكميلـي عبـر النمـوذج المخصـص علـى منصـة SIS لـكل اختبـار علـى حـدة.

الرسوم المقررة لاختبار التكميلي )00	 $( لكل طلب اختبار على حدة. 	
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التظلم بشأن النتيجة:

رسوم تظلمات الطالب بشأن نتائج االختبارات:

يحـق للطالـب الـذي يعتقـد أنه يسـتحق درجـة أعلى مـن التي حصـل عليها  	
رفـع تظلـم إلعـادة تصحيح االختبـار وفق ضوابـط محددة.

يحـق للطالـب التقـدم بطلب لمراجعـة درجاته خال مدة ال تتجـاوز )3( أيام  	
مـن تاريـخ إعـان النتيجـة، وذلـك مـن خـال اسـتخدام النمـاذج اإللكترونيـة 

المخصصـة لذلـك علـى منصـة SIS لـكل طلـب علـى حدة.

مـن خـال  	 المقـررة، وذلـك  الرسـوم  دفـع  التظلـم دون  ُتقبـل طلبـات  ال 
لـكل   SIS علـى منصـة  لذلـك  المخصصـة  اإللكترونيـة  النمـاذج  اسـتخدام 

طلـب علـى حـدة.

يدفع الطالب المتظلم )00	 $( لكل حالة تظلم على حدة. 	

فـي حالـة الكشـف عـن الدرجـات وثبـوت أن الطالـب يسـتحق درجـة أعلى  	
مـن الدرجـة التـي حصـل عليها، ُيعـاد له كامـل مبلغ الرسـوم، ويحصل على 

درجاتـه كاملة.
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ملحوظة:
لاطاع على جداول االختبارات النهائية كاملة يرجى مسح الباركود التالي: 



مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح


