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عزيزي الطالب ،،عزيزتي الطالبة،،

Dear student,

We wish you all success in your exams. We

نتمنــى لكــم التوفيــق والنجــاح فــي اختباراتكــم،

would like to remind you that your strict

ونــود أن نذكركــم بــأن التزامكــم باإلجــراءات

commitment to preventive measures is an

الوقائيــة دليــل وعــي كبيــر منكــم ،ويمثــل الحــس

evidence of your awareness and reflects

الوطنــي العظيــم لديكــم ،وحــس المســؤولية

your national belonging and the great sense

الكبيــرة للحفــاظ علــى صحتكــم وصحــة زمالئكــم.

of responsibility to maintain a good health
for you and your colleagues.

أو ً
ال :تعليمات قبل الحضور
ملقر االختبار
•جــمـيـــع التـعـليـمــــات
الخاصــة باالخـتـــبارات
تتبــع دليـــــل جــامعــــة
الملــك عـــبــدالعــزيــــز
للـــعـــــودة للـــدراســـــة
فـــــي الفصــــل الثانــي
مــن العــــام الدراســي
1442هـــ (يــمــــــــكــــــن
الوصــول إلــى الدليــل
مــن خــال الرابــط أو
الرمــز التالــي):

First: Guidelines before arrival
to the exam site

bit.ly/38hs9Nz

bit.ly/2MqXYe6

•علــى جميــع الطلبــة الحضــور وأداء االختبــار فــي
الوقــت المحــدد وضمــن المجموعــة المحــددة
حســبما هــو معتمــد مــن الكليــة ،ومخالفــة ذلــك
يعــرض صاحبهــا للحرمــان مــن دخــول قاعــة
االختبــار.

•	 All exam instructions and guidelines should be followed as stated in
KAU guide for the
return to study in
the second semester of the academic year 2020/2021
(the guide can be
accessed through
the following link or
code):

•	 All students shall attend and perform the
exam on the due time and in the group
as approved by the college. Any failure to
commitment may result in denying the
student access to the exam hall.
•	 In case there is any queries about the
exam, please ask the course instructor.

•االستفســار مــن أســتاذ المقــرر عنــد وجــود أي
استفســارات

•	 Students must have their university card
and national ID.

•يجــب إحضــار بطاقــة الطالــب الجامعيــة وبطاقــة
الهويــة.

•	 All students must read the exam instructions and adhere to them before taking the
exam.

•علــى جميــع الطلبــة قــراءة تعليمــات االختبــار
بشــكل جيــد وااللتــزام بهــا قبــل دخــول االختبــار.
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ً أو
 تعليمات قبل الحضور:ال
ملقر االختبار

First: Guidelines before arrival
to the exam site
•	 The student must answer the health risks
self-evaluation in the Ministry of Health application (Mawed) if the student shows any
symptoms or has any doubts (application
can be downloaded by scanning the following codes):

App Store

•علــى الطالــب عمــل التقييــم الذاتــي للمخاطــر
الصحيــة مــن خــال تطبيــق (موعــد) المقــدم مــن
وزارة الصحــة لمــن تظهــر عليهــم أي أعــراض أو
اشــتباه (يمكــن تنزيــل التطبيــق مــن خــال مســح
:)الرمــوز التاليــة

Google Play

•	 The student must make sure that (Tawakalna)
and (Tabaud) applications are downloaded
and updated on his/her smart devices (the
two applications can be downloaded by
scanning the following codes):

)•التأكــد مــن تحميــل وتحديــث تطبيقــي (توكلنــا
وتطبيــق (تباعــد) (يمكــن تنزيــل التطبيقيــن مــن
:)خــال مســح الرمــوز التاليــة

App Store

Google Play

App Store

Google Play

•علــى الطالــب احضــار األغــراض الشــخصية
وجميــع األدوات التــي يحتاجهــا فــي االمتحــان
، مثــل (ورقــة،بحســب تعليمــات القســم العلمــي
.) وعــدم مشــاركتها مــع اآلخريــن... حاســبة،قلــم

•	 The student must bring his/her personal items and tools that may be needed in
the exam, according to the instructions of
the academic department, such as (paper,
pen, calculator, etc...). The student shall
not share such items and tools with others.

•عــدم إحضــار أي كتــب أو مذكــرات لمبنــى الكليــة
.تجنبـ ًـا لنقــل العــدوي

•	 Do not bring any books or notes to the
college building to avoid transmitting the
infection.
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Second: On entering for the
exam (Visual Screening Points)

 عند الدخول لالختبار:ثانيًا
)(محطة الفرز البصري

•	 All students must wear facemasks and
they must make sure they keep wearing
them as long as they are in the University
campus.

•يجــب علــى جميــع الطلبــة ارتــداء كمامــات الوجــه
والتأكــد مــن اســتخدامها طــوال فتــرة وجودهــم
.فــي الجامعــة
•االلتــزام بتطبيــق جميــع اإلجــراءات االحترازيــة
ومراعــاة مســافات التباعــد المحــددة ومنــع
. ا لتجمعــا ت

•	 All students must adhere to all precautionary measures, observe the specified distances, and prevent gatherings.

.•استخدام البوابات المخصصة للدخول والخروج

•	 Use of designated entry and exit gates.

•اتبــاع اإلرشــادات الوقائيــة األرضيــة للوصــول
.الــى قاعــة االمتحــان

•	 Follow the preventive floor instructions
stickers to get to the exam hall.

•يجــب الحضــور فــي الوقــت المحــدد لالختبــار
 للوقــوف بنقــاط،وضمــن المجموعــة المحــددة
.الفــرز البصــري

•	 Attendance at the time of the exam and in
the group as specified must be respected so that students may stand in lines for
visual screening.

•قبــل الدخــول إلــى مبنــى االختبــار ســوف يتــم
قيــاس درجــة حــرارة الطالــب مــن قبــل الفريــق
.الطبــي المختــص واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة

•	 Before entering the exam building, a specialized medical team shall measure the
student’s temperature, and the appropriate
measures shall be taken.

•ســوف يتــم التأكــد مــن الوضــع الصحــي عبــر
.)تطبيــق (توكلنــا) وتطبيــق (تباعــد

•	 The health condition of students shall
be confirmed through (Tawakolna) and
(Tabaud) applications.

•يجــب اإلفصــاح عــن وضــع الطالــب الصحــي
،فــي حالــة اإلصابــة أو المخالطــة أو االشــتباه
علمـ ًـا بــأن إخفــاء ذلــك ُيعـ ّـرض صاحبهــا للعقوبــة
.التأديبيــة بحســب النظــام

•	 A student’s health condition must be disclosed in case of being positive, suspected, or was in contact with a sick person. It
is worth noting that non-disclosure of this
information shall lead to disciplinary action, according to the law.

•يجــب التنبــه للملصقــات األرضيــة التــي تبيــن
المســافة اآلمنــة الواجــب تركهــا بيــن األشــخاص
.فــي طوابيــر االنتظــار
•الحــرص الدائــم علــى إبقــاء مســافة آمنــة (متــر
ونصــف إلــى متريــن) بيــن كل طالب وآخــر والتنبه
.للتهيئــة الوقائيــة البصريــة التــي تبيــن ذلــك

•	 Pay attention to the floor instructions stickers that indicate the safe distance between
people in waiting lines.
•	 At all times, a safe distance (1.5 to 2 meters) must be kept between students, and
students must pay attention to the relevant
protective visual stickers.
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Third: During the exam

 أثناء االختبار:ثالثًا

•	 Listen carefully to the instructions of the
test supervisor and invigilators, and implement the instructions carefully.

•اإلنصــات الجيــد لتعليمــات المشــرف علــى
.االختبــار والمراقبيــن وتنفيــذ التعليمــات بدقــة
•علــى الطالــب الجلــوس فــي المــكان المخصــص
.لــه حســب توجيــه المراقــب

•	 The student must sit in the place designated for him/her as directed by the invigilator.

• ُيمنــع الخــروج قبــل انتهــاء الوقــت المحــدد
.للخــروج مــن االختبــار

•	 Students shall not exit the exam before the
time specified for exiting the exam.

.• ُيمنع مشاركة األدوات الشخصية مع اآلخرين

•	 It is prohibited to share personal items with
others.

• ُيمنــع اســتخدام األجهــزة اإللكترونيــة أثنــاء
. الجــواالت والســاعات اإللكترونية: مثــل،االختبــار
يعــرض صاحبهــا للعقوبــة
ومخالفــة ذلــك
ّ
.التأديبيــة بحســب النظــام

•	 It is prohibited to use electronic devices,
such as mobile phones and smart watches, in exams. Any violation shall lead to punitive actions, according to the system.

ً
:دائما ضرورة االلتزام باإلجراءات االحترازية
•تذكر

•	 Adherence to the precautionary measures
are paramount:

Commitment to wear a facemask
at all times.

االلتزام بارتداء الكمامة على الدوام

عدم المصافحة

No shake hands.

Regular hand washing and sanitization.

غسل وتعقيم اليدين باستمرار

.االلتزام بآداب العطاس

Respect for sneezing etiquette.

الحــرص علــى التباعــد االجتماعــي وإبقــاء
.مســافة آمنــة طــوال الوقــت

Ensuring social distancing and
keeping a safe distance at all times.
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Fourth: After the exam

 بعد االنتهاء من االختبار:رابعًا

•	 Hands must be sanitized with a sanitizer or
washed with soap and water according to
the recommended procedures.

•يتــم تعقيــم اليديــن بالمعقــم أو غســلهما بالمــاء
ً
جيــدا بحســب اإلجــراءات الموصــى
والصابــون
.بهــا

•	 Students must not gather outside the exam
halls.

.• ُيمنع تجمع الطلبة خارج قاعة االختبار
،•يتــم الخــروج مــن البوابــات المخصصــة لذلــك
واتبــاع تعليمــات المراقبيــن ورجــال األمــن
للتحقــق مــن التباعــد االجتماعــي والمســافات
.الموصــى بهــا

•	 Students must exit from the designated
gates, and follow the instructions of staff
and security personnel to make sure that
social distancing is observed.
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