
  

ADNOC Schools SAT Test Center Guidelines 

  
The SAT exams will take place at Adnoc School on Saturday, Juns,5, 2021. Please be advised 
of the following criteria for entry to the Examination hall on Saturday. 

1. You MUST show a negative COVID 19 PCR test to security before entering the campus. 

It must be within 4 days validity (96 hours) to enter the Campus.  Using Al Hosn App or 

A message from SEHA for the results. 

2. You MUST complete and print out the health declaration form and give to security 

before you can enter the campus. This form will be available at the main entrance on 

the day. 

3. You MUST bring three #2 pencils, erasers, graphing calculator, water, and snacks.     

4. You MUST bring a printed SAT Admission ticket. 

5. You MUST bring your Emirates ID or your Passport for ID.      

6. Show up EARLY at 7:00 am so we can begin on time.     
Please contact the School Testing Coordinator, Mr. Ashraf Hassan if you require any further 
information. Mr. Ashraf Hassan can be reached by telephone at the school. Tel: 025992307. 
Email: AHassan@adnoc.sch.ae 
  
  

 مدارس أدنوكفي ( SAT) مركز اختبار  تعليمات حول

  

لدخول  المطلوبة  ية  تبالمعايير اآل  نحيطكم علًما  .2021 يونيةمن    5  السبت أدنوك يوم  ارسفي مد  SAT  ختباراتا  جرىست

 بت. قاعة االمتحانات يوم الس  
تم   . يجب أن يمدرسي  خول إلى الحرم القبل الد    في المدرسة  تقد م إلى قسم األمن  ( سلبي ةPCRنتيجة اختبار )   إظهار  على الط الب  .1

أحد مراكز  زيارة  يمكنك    .يرجى إجراء االختبار.   لكلذ  من موعد القدوم إلى الحرم المدرسي ،ساعة(    96()مايا  4  خاللفي    الفحص

ة(  . يجة ت استخدم تطبيق الحصن للحصول على الن   االختبار.إلجراء  )صح 
ن  ة(  تقرير )صح  طباعة  استكمال استمارة، و   على الط الب .2 الن تيجة الس لبي ة، وتقديمهما )الت قرير واالستمارة( إلى قسم األمن  ال ذي يتضم 

 . المحد د في اليوم للمدرسة ئيساالستمارة عند المدخل الر   سيتم  توفير هذه  .مدرسي  من دخول الحرم ال ن  مك  بالمدرسة ليت 
ة ة، و سوم البياني  لر  لآلة حاسبة وممحاة،  و، )رقم اثنين(إحضار ثالثة أقالم  على الط الب  .3  ووجبات خفيفة.  ، مياهعبو 
 . مطبوعة (SATوله إلجراء اختبار )إحضار تذكرة قب على الط الب  .4
 . هأو جواز سفر هوي ته الوطني ةإحضار بطاقة  على الط الب  .5
 د.في الوقت المحد  االختبار ن من بدء تمك  ي ا حتى صباحً  7:00  تمام الس اعة  ر فيفي وقت مبك  الحضور إلى المدرسة  على الط الب  .6

د  ي  الس    ت واصل معة. يمكن المعلومات إضافي    ةحاجة إلى أي  في حال الد أشرف حسن  ي  المدرسة، الس    ات فيختباراالق  صال بمنس  يرجى االت  
 .025992307المدرسة: عبر رقم هاتفه في أشرف حسن 

 AHassan@adnoc.sch.ae: اإللكتروني   أو بواسطة بريده 
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