
كيف تستعد

ل�ختبارات

النهائية

نصائح مهمة 	ستثمار الوقت في ا	ستذكار، وا	ستعداد
ل�ختبارات النهائية خالل الفترة المتبقية من الفصل الدراسي

أحرص على حضور جميع
المحاضرات المتبقية

شارك زمالئك ا	ستذكار
الدراسي وتبادل المعلومات

ركز على مراجعة جميع الفصول
وخاصة المواضيع المهمة

ضع جدوًال دراسيًا
	ستذكار جميع المقررات

تابع جميع المحاضرات
المتاحة لك إلكترونيًا

استفد من الساعات المكتبية
التي يقدمها المحاضرون



نصائح لزيادة القدرة
على التركيز في فترة ا	ختبارات

سجل المعلومات 
بإستمرار، فذلك 

يساعدك على التركيز 
ويعزز من تركيزك.

وفر لنفسك 
البيئة المناسبة 

للدراسة، فهي 
تعد عامل مهم 

للقدرة على 
التركيز.

حضر خطة لما ستقوم 
بدراسته، فالتخطيط 

حتمًا سيساعدك على 
التركيز.

حدد أوقاتًا 
معينة 	نهاء 

المهام المختلفة، 
فذلك له دور في 

زيادة التركيز.



أفضل طرق
ل�ستعداد

ل�ختبار ال تؤجل المذاكرة إلى 
يوم ما قبل ا	ختبار 

لتدرس كامل 
المعلومات في وقت 

واحد.

تخلص من أي مشتتات 
حولك مثل الجوال أو 

التلفاز لكي تحفظ 
المعلومات.

حدد جدوًال للدراسة ومراجعة 
المواد الدراسية فذلك يدعم 
قدرتك على حفظ المعلومات.

حاول تغيير مكان الدراسة في 
أوقات مختلفة فذلك يسهم في 

تعزيز تركيزك.

تجنب قضاء الليل كله في 
المذاكرة «ن الدماغ يحتاج النوم 

ليقوي الذاكرة.
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التعليمات

على الطالب إحضار البطاقة الجامعية 
والجدول الدراسي للطالب.

على الطالب إحضار قلم رصاص وقلم حبر.

زمن إختبار مواد متطلبات الجامعة ساعة 
ونصف فقط.

على الطالب التأكد من المواد المسجلة له في جدول 
الدراسي قبل دخول ا	ختبار النهائي ولن يتم رصد أي 

نتيجة «ي مادة ما لم تكن مسجلة في جدوله الدراسي.



لمعرفة إختبارات اللغة ا	نجليزية على الطالب 
مراجعة أستاذ المقرر أو متابعة موقع المعهد 

.(eli.kau.edu.sa) لكتروني على صفحة الجامعة	ا

الحضور قبل موعد ا	ختبار بنصف ساعة 
وعلى الطالب إحضار قلم رصاص.

ال يسمح للطالب بدخول ا	ختبار بعد مضي 
نصف ساعة من بداية وقت ا	ختبار.

يمنع منعًا باتًا إدخال الجوال قاعة ا	ختبار.

ا	لتزام بالزي المناسب.

ال يمكن دخول الطالب ا	ختبار 
بدون إثبات هويته الجامعية.
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11A - 012B - 91A - 026 - 31A خريطة الوصول للمباني

الخيار ا«ول

تعليمات هامة
١- على الطالب الحضور لمقر ا	ختبار قبل موعده بساعة لتالفي أي حاالت أزدحام مرورية.

٢- على الطالب وأولياء ا«مور فهم هذه ا	رشادات جيداً قبل التحرك لمقر ا	ختبارات وتتبع 
اللوحات ا	رشادية المرورية في مقر الجامعة.

٣- يجب الدخول للجامعة من البوابة المخصصة لمبنى ا	ختبار والموضحة أدناه وذلم 
لتحقيق أسرع وصول للمبنى وتالشي إحداث زحام مروري.

٤- تنبيه: بوابة ٣ (بالبيد) للقادمين من حي النسيم تكون مغلقة صباحًا حتى الساعة ٨٫٣٠ 
صباحًا.

٥- يجب إحضار بطاقة الهوية، والبطاقة الجامعية، والجدول الدراسي وجدول ا	ختبارات 
ومطابقة المقررات المسجلة مع جدول ا	ختبارات.

٦- على الطالب مراجعة باقي التعليمات الهامة المتعلقة بالجدول الدراسي على جدوله.

مواقف السياراتبوابات الدخول المناسبة

مواقف شرق مبنى ٣٩١ + ٥ + ٦



التعليمات

ــاص  ــدول الخ ــة الج ــق مراجع ــارات المناط ــي إختب ــجلين ف ــالب المس ــى الط ١- عل
بإختبار المناطق.

ســيتم  مــا  حســب  فقــط  ونصــف  ســاعة  المــواد  لبعــض  ا	ختبــار  زمــن   -٢
توضيحه على ورقة ا«سئلة.

٣- على الطالب الحضور قبل موعد ا	ختبار بنصف ساعة.

الجامعــة  الطالــب مراجعــة موقــع  المــواد علــى  ٤- لمعرفــة أماكــن امتحــان 
(عمــادة القبــول والتســجيل) رابــط جــداول ا	ختبــارات النهائيــة فــي ا	نترنــت 

أو مراجعة الكلية.

٥- على الطالب إحضار البطاقة الجامعية والجدول الدراسي.

٦- على الطالب إحضار قلم رصاص وقلم حبر.

٧- فــي حالــة وجــود ثالثــة إختبــارات فــي يــوم واحــد علــى الطالــب مراجعــة وكيــل 
كليته للتنسيق معه.

ــل  ــي قب ــه الدراس ــي جدول ــه ف ــجلة ل ــواد المس ــن الم ــد م ــب التأك ــى الطال ٨- عل
دخولــه ا	ختبــار النهائــي ولــن يتــم رصــد أي نتيجــة «ي مــادة مالــم تكــن 

مسجلة في جدوله الدراسي.



التعليمات

طرق ا	ستعداد
ل�متحان

ذاكر دروسك 
أول بأول

نظم وقتك 
وضع جدوًال 

للمذاكرة

ثق بنفسك 
وبقدراتك 
على التفوق

تدرب على 
ا	متحانات 

السابقة

احضر مبكراً 
لقاعة 

ا	متحان

أجتنب 
المنبهات

أكتب بخط واضح 
مفهوم

استرخ 
وتنفس بعمق 
فذلك يخفف 

من التوتر


