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إحضار  إثبات الشخصية شرط أساسي لدخول االختبار   ) التفاصيل صفحة 4 (

رؤية المركز
أن نكون مرجعًا عامليًا يف القياس والتقويم.

رسالة المركز
تقديم حلول شاملة متكاملة لقياس املعارف واملهارات والقدرات وتقويمها؛ بمنهجية علمية؛ 

إسهامًا يف حتقيق العدالة واجلودة وتلبي�ًة لالحتي�اجات التنموية.

11 تشرتط1. اليت1 اجلهات1 يف1 القبول1 شروط1 على1 االطالع1 ينبغي1
اختب�ارات1املركز.

21 فتـرة1. خالل1 لك1 املناسب1 واملكان1 اليوم1 يف1 التسجيل1 ينبغي1
التسجيل1املحددة.

31 جيب1احلضور1لالختب�ار1يف1املوعد1الذي1سجلت1به..
41 املوضح1. الشخصية1 اثب�ات1 بدون1أصل1 االختب�ار1 يمكنك1دخول1 ال1

يف1هذا1الكتيب.
51 تشرتط1. اليت1 اجلهات1 جميع1 إىل1 إلكرتوني�ًا1 االختب�ار1 نت�اجئ1 سرتسل1

االختب�ار،1لذلك1ال1يتطلب1منك1احضار1شهادة1ورقية.
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    عزيزي الطالب/ الطالبة،  االطالع على هذه النشرة من أهم متطلبات إجراءات االختب�ار مهما كان نوعه، وإن من 
األهمية بمكان أن تتولى متابعة إجراءات التسجيل لالختب�ارات بنفسك كما هو موضح في هذه النشرة، كي تت�أكد من 
تنفيذ جميع الخطوات المطلوبة للتسجيل بكل دقة ومصداقية وفي نفس الوقت يكون لديك فكرة كاملة بمتطلبات 
للقياس  الوطني  المركز  أن  إلى  الخطوات  هذه  معرفة  أهمية  وترجع  انعقادها.  وأماكن  ومواعيدها  االختب�ار  دخول 
المركز وتوفير  التي يقدمها  التسجيل له. ومن أجل رفع مستوى الخدمات  والتقويم ال يسمح بدخول االختب�ار بدون 
بيئ�ة اختب�ارية تساعد الطالب والطالبات على أداء أفضل وتوفير بيئ�ة مريحة من حيث المكان والوقت، فقد أنشئت 
مقرات لتطبيق االختب�ارات على الحاسب اآللي أو ما يسمى بـ »االختب�ارات المحوسبة« حيث إمكاني�ة التسجيل وأداء 
االختب�ار في أي وقت وعلى مدار السنة في مقرات محددة. وفي هذه النشرة يمكنك االطالع على مواعيد اختب�ارات 
القدرات العامة و التحصيل الدراسي والمدن التي يوجد فيها مقرات االختب�ارات  )الورقية و المحوسبة( مع تمني�اتن�ا 

للجميع بالتوفيق والنجاح. 

اختي�ار مكان  التسجيل في االختب�ارات من ثالث خطوات أساسية؛ فتح ملف على موقع قياس،  تتكون إجراءات 
وموعد االختب�ار، تسديد المقابل المالي كما هو موضح أدناه:

يف يوم االختب�ار جيب إحضار  إحدى الوثائق اآلتي�ة )لن يسمح ألحد بدخول االختب�ار بدونها(
■    الطالب

 السعوديون: بطاقة الهوية الوطني�ة )األصل(.	 

 غري السعوديني: اإلقامة اخلاصة بالطالب )األصل( أو جواز السفر )األصل( وصورة اإلقامة.	 

■    الطالبات
السفر 	  جواز  أو  بطاقة(،  لديها  كان  )إن  بالطالبة  اخلاصة  )األصل(  الوطني�ة  الهوية  بطاقة  السعوديات:   

اخلاص بالطالبة.
 غري السعوديات: اإلقامة اخلاصة بالطالبة )األصل( )وليس والدها(.	 
 )أو( بطاقة دخول االختب�ارات )بطاقة البصمة( اليت ستصرف من قبل املركز يف املدارس أو يف مراكز االختب�ارات. 	 

)باإلضافة إىل صورة سجل األسرة املضاف إليه اسم الطالبة، أو صورة اإلقامة لغري السعوديات(.
■    تنبي�ه: جيب االلزتام بالزي املدريس.

يسعى املركز ملساعدة الطالب ذوي االحتي�اجات اخلاصة ) جيب حتديد نوع احلالة عند إنشائك مللفك يف موقع املركز 
على اإلنرتنت ( ألداء االختب�ار بيسر؛ حسب اإلمكانات املتاحة وذلك بتوفري اآليت:

ضـعـف السمع: حتجز مقاعد لضعاف السمع يف مقدمة القاعة ويعطون تعليمات االختب�ارات املطبوعة بداًل . 1

من التعليمات املسموعة.
ضـعـف البصـر: يفضل التسجيل يف االختب�ارات املحوسبة إلمكاني�ة تكبري حجم اخلط ولوجود شاشات كبرية.. 2

صعوبة الحركة: أصحاب اإلعاقة احلركية ينسق لهم مكان خاص يف مقدمة القاعة ويوجهون للقاعات اليت . 3
التتطلب صعود َدَرج.

سزتود اجلامعات والكليات اليت تشرتط االختب�ارات بالنت�اجئ إلكرتوني�ًا، ولن ُيطلب منك تقديم نتيجة االختب�ارات 	 
يف شهادة ورقية لتلك اجلهات.

وستصلك رسالة قصرية بالنتيجة على رقم اجلوال املسجل يف ملفك لدى قياس.	 
 	  ) www.qiyas.sa( ويمكن االستفسار عن النتيجة من خالل موقع املركز على اإلنرتنت

موقع  بزيارة  لالختب�ارات  األساسية  المفاهيم  على  والتعرف  السابقة  االختب�ارات  من  نماذج  على  االطالع  يمكنك 
التهيئ�ة والتدريب على اإلنترنت :

وإصدارات«  نشرات  المتقدمين/  »خدمات  قائمة  خالل  من  باالختب�ار  الخاص  الكتيب  مراجعة  يمكنك  كما 
الموجودة على موقع المركز على اإلنترنت.

اختبار القدرات العامة للطالب والطالبات

موعد االختب�ارموعد التسجيل المبكرالفترة
إلىمنإلىمن

األولى )ورقي(
1436/11/22هـبنين

1437/02/9هـ1437/02/1هـ1437/01/05هـ
1436/11/29هـبن�ات

الثاني�ة )ورقي(
1437/02/17هـبنين

1437/05/25هـ1437/05/17هـ1437/04/21هـ
1437/02/24هـبن�ات

االختب�ارات على 
التسجيل متاح طوال العام عدا أيام العطل الرسميةالحاسب اآللي

اختبار التحصيل الدراسي للطالب والطالبات

موعد االختب�ارموعد التسجيل المبكرالفترة
إلىمنإلىمن

األولى )ورقي(
1437/04/28هـبنين

1437/07/13هـ1437/07/09هـ1437/05/25هـ
1437/05/05هـبن�ات

الثاني�ة )ورقي(
1437/04/28هـبنين

1437/08/25هـ1437/08/21هـ1437/07/02هـ
1437/05/05هـبن�ات

االختب�ارات على 
سيعلن عنه في موقع المركز على اإلنترنتالحاسب اآللي

االختباراتخطوات تسجيل االختبارمقدمة

المستندات المطلوبة في يوم االختبار

االحتياجات الخاصة

النتائج 

مواعيد التسجيل لالختبارات

نظام سداد للمدفوعات
)لالختب�ارات  بك  اخلاص  املشرتك  رقم  وباستخدام  املحلية  البنوك  طريق  عن 
الورقية( أو رقم السجل املدين اخلاص بك )لالختب�ارات املحوسبة( يمكنك تعريف 
بالتسديد؛ ويؤكد مقعدك يف االختب�ار بشكل  الفاتورة وتسديدها. وسيبلغ املركز 
آيل. وإذا لم تظهر فاتورتك يف احلساب البنكي خالل 24 ساعة عليك التواصل مع 

مركز االتصال بقياس عرب   وسائل االتصال املوضحة يف هذه النشرة.

نظام البطاقات االئتماني�ة
يمكنك التسديد باستخدام البطاقة االئتماني�ة وهذه 

اخلدمة متاحة حاليًا لالختب�ارات املحوسبة فقط 

تأكيد التسجيل
بعد تسديدك المقابل المالي سيتم تأكيد تسجيلك 

وستصلك رسالة بذلك عن طريق الجوال

تسديد
املقابل المايل

تسديد
املقابل المايل

فتح ملف
 فتح امللف لدى املركز واحلصول على رقم املشرتك 

عن طريق موقع املركز على اإلنرتنت من خالل قائمة 
»خدمات املتقدمني/التسجيل لالختب�ارات«

هل لديك
ملف خاص بك ورقم مشترك 

لدى قياس؟

اختي�ار املوعد 
املناسب لك

اختي�ار  مدين�ة
ومقر االختب�ار

   اختي�ار نوع االختب�ار
)قدرات ، حتصيلي...إلخ(

 اختي�ار طريقة تطبيق االختب�ار
)وريق أو محوسب(

بعد حصولك على رقم املشرتك حتتاج إىل عمل اآليت
التسجيل في االختبار )عرب نفس صفحة التسجيل لالختب�ارات(

تنبيه: إذا لم ُيسدد المقابل المالي، خالل المدة  المحددة لك عند التسجيل، سُيلغى حجزك، ويلزمك التسجيل مرة أخرى، وحجز موعد جديد.

2

1

3

elearning.qiyas.sa

االختبارات المحوسبة
) تقديم االختبار على الحاسب اآللي (

سيكون متاح طوال العام يف املدن املوضحة
على خارطة توزيع مقرات االختب�ارات ) صفحة 5 (

وسيفتح يف مدن أخرى الحقًا
االختب�ارات املحوسبة تماثل االختب�ارات الورقية من ناحية المادة العلمية ومستوى الصعوبة واإلعرتاف بها.


