
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي   

 مديرية التقويم واالعتماد
 

 لشهادات الطبيةافي امتحانات  تعليمات خاصة بكيفية تظليل ورقة األتمتة
 

 الستخدامها أثناء االختبار )قلم رصاص  كأدوات القرطاسية اخلاصة ب إحضار يرجىB2 ناشف،  أزرق، وقلم حرب
 (. ومرباةوممحاة، 

 .ًيرجى عدم ثين أو طي ورقة اإلجابة هنائيا 
 

  :المعلومات الشخصية
 ةواضح بصورة جابةخلف ورقة اإلو  يف الدفرت االمتحاينتأكد من كتابة مجيع املعلومات الشخصية املطلوبة واملوجودة الرجاء ال -1

 .ةومقروء

 8111111410 :للرقم االمتحاين دناهأعطى املثال امل إىلل للورقة، انظر و على الوجو األ االمتحاينلتظليل الرقم  -2

 

 
 ترميز الرقم االمتحاني:

 

 رمز الجامعة رمز نوع االمتحان رمز سنة االمتحان رمز رقم الطالب الرقم االمتحاني
811111410 1410 11 1 81 

 

  :سئلةاأل على اإلجابة
  .اقرأ اخليارات املعطاةو  اقرأ نص السؤال -1

 .خرتهتا بصورة واضحةااليت  جابةالدائرة املتوافقة مع اإل ظللو  ناسبةامل جابةاإلاخرت  -2

 



 : المختارة جابةاإل تعليمات تظليل
 .ناشف أزرققلم حرب من قبلك بالنهائية املعتمدة تظليل اإلجابة وجوب مع ، ىلأو كمرحلة    B2جيوز استخدام قلم رصاص -1

 .ونظيف وخال من السواد ةجيد بصورةعالمات قلم الرصاص  إزالةجيب  -2

 .فقط لكل سؤالمظللة واحدة  إجابةجيب ان يكون ىناك  -3

 جابة.كثر على ورقة اإلتظليل خيارين أو أخاطئة اذا مت  جابةتعترب اإل -4

  صحيحاً أم ال. املختارة جابةاإلتظليل  فيما إذا كاندناه ملعرفة أشكال األ إىلانظر للمساعدة  -5

   

  
دون وجود أي ف الناش زرقاألبالقلم مت تظليل إجابة واحدة فقط 
 .آثار لعالمات قلم الرصاص

  
كتظليل إجابة بقلم الرصاص   ة مظللة للسؤالإجابأكثر من  وجود

 وأخرى باألزرق الناشف.

  

 .ةنظيف بصورةاإلجابة املظللة بقلم الرصاص  عدم حمو

  
 غري اإلجابة املظللة.الناشف  زرقاألعالمة بالقلم وجود 

  
 .جابة اليت مت انتقاؤىا بقلم الرصاصوضع دائرة حول اإل

  
 .الناشف زرقاألوضع دائرة حول اإلجابة اليت مت انتقاؤىا بالقلم 

  
 .يت مت انتقاؤىا بقلم الرصاصوضع إشارة صح على اإلجابة ال

  
 .زرقاألوضع إشارة صح على اإلجابة اليت مت انتقاؤىا بالقلم 

 
 

 جابات.إلحدى اإثقب 

   

 

 : كد منأتورقة اإلجابة تسليم  قبل
 .ةصحيح بصورة االمتحاينوتظليل الرقم  ةمقروء بصورةالشخصية  علوماتملدخال اإ -1

 .واحدة فقط لكل سؤال إجابة تظليل -2

 .ةونظيف ةكامل  بصورة قلم الرصاص آثار إزالةحمو و  -3


