
دفع الرسوم والتسجيل لالمتحان: 	.1
 

التسجيل لالمتحان ودفع الرسوم يتّمان في المؤسسة الّدراسّية التي ُيجرى فيها االمتحان.   

في يوم االمتحان: 	.2
 

قبل دخولك إلى غرفة االمتحان، إعرض للمراقب بطاقة هويتك.  
 

الممتَحن الذي يأتي دون بطاقة هوية لن يستطيع التقدم لالمتحان.

3.	 عالمة االمتحان:
 

عالمة االمتحان ُترَسل إلى المؤسسة التي ُتمَتَحن فيها. بإمكانك أن تطلب، من خالل المنطقة الّشخصّية في موقع المركز القطرّي في اإلنترنت، إرسال   

ا إال  عالمتك إلى مؤسسات إضافّية. في غالبية المؤّسسات الّتعليمّية ُتعطى للُممَتحن شهادة عالمة في نهاية االمتحان. هذه العالمة لن تكون مصّدقة نهائيًّ

باإلضافة،   مقابل دفع رسوم.  العالمة  إضافية من شهادة  الحصول على نسخة  يمكن  التعليمّية.  المؤّسسة  إلى  العالمات  القطرّى  المركز  ُيرِسل  أن  بعد 

بوسعك االّطالع على عالمتك في موقع المركز القطري، وذلك بحسب تفاصيلك الشخصية.

إلغاء التسجيل لالمتحان: 	.4
 

وفًقا لألنظمة المتبعة في المؤّسسة الّتعليمية التي ّتسجلت فيها لالمتحان.  

إعادة فحص االمتحان بطلب من الممتَحن: 	.5
 

هذا االجراء مقرون بدفع رسوم، لكن إذا تبّين إثر إعادة الفحص أّنه يوجد خطأ في عالمة االمتحان، ُتعاد إليك رسوم الفحص كاملًة. لمزيد من التفاصيل   

يجب التوّجه إلى قسم العالمات في المركز القطري أو تحميل استمارة للدفع مقابل إعادة الفحص من موقع المركز القطري.

دعوة إلى امتحان ُمعاد: 	.6
 

أّن العالمات التي ُتحسب لكّل ممتَحن تعكس مقدرته بشكل صادق. في بعض  خالل تقييم االمتحانات، ُتجرى بشكل عادّي فحوص غايتها أن تضمن   

الحاالت يواجه المركز القطري لالمتحانات والتقييم صعوبات في تقييم عالمة االمتحان بسبب ُمكتشفات شاّذة أو غير ثابتة ظهرت فيه أو بسبب مشاكل 

ا كان، بما في ذلك األسباب المذكورة أعاله، ُيدعى الممتَحن إلعادة االمتحان  تقنّية. في كّل حالة ُيثار فيها شّك في شأن مصداقية عالمة أّي امتحان لسبب أيًّ

في مكاتب المركز القطري لالمتحانات والتقييم في القدس، وتجّمد عالمته حّتى ُيزال الشّك. فقط بعد إجراء االمتحان المعاد يقّرر المركز في استمرار 

ا للممتحنين الذين يخّصهم األمر، وذلك خالل سّتة أسابيع من يوم االمتحان، ولكن من الُمحتمل أن  معالجة الحالة. ُترَسل عادًة الدعوة المتحان معاد خّطيًّ

تكون هذه الدعوة بعد هذه المّدة.

بأّي وتيرة يمكن التقّدم المتحان فرز مستوى االنچليزّية: 	.7
 

يجب االنتظار 35 يوًما على األقّل بين أي امتحانين لفرز مستوى اإلنچليزّية )بين امتحانين "أميرام"، بين امتحانين "أمير"، بين امتحان "أمير" وامتحان   

"أميرام"، أو بالعكس(.  الممتَحن الذي يتقّدم المتحان إضافّي بفارق زمني يقّل عن 35 يوًما، ُيلغى امتحانه وال ُتعاد له الرسوم التي دفعها.

الممتَحن الذي ُيلَغى امتحانه، عليه أن ينتظر 35 يوًما على األقّل من موعد االمتحان الملغّي قبل أن يتقّدم ألحد امتحانات فرز مستوى اإلنچليزّية.   

توّجهات ومالحظات: 	.8
 

إذا كان لديك تحُفظات على مجرى االمتحان، يجب توجيهها برسالة خّطّية عن طريق موقع االنترنت إلى قسم توّجهات الجمهور، خالل أسبوع من يوم   

االمتحان.

في كّل توّجه إلى المركز القطرّي، الرجاء كتابة االسم، رقم الهوّية، اسم االمتحان وتاريخ االمتحان.   
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