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 1511   -العدد:                    

   2021 /   4 /   2   -التاريخ:                   

 الدراس   للعام االول لفصلل الحضورية النهائية االمتحانات اداء تعليماتم/ 

   االعزاء لطلبتنا  0202-0202
 
 العلمية االقسام جميع ف

 االمتحانية.  القاعة وخارج داخل االجتماع   التباعد  عىل والمحافظة والكفوف الكمامات ارتداء -2

 ساعات.  ثالث ولمدة صباحا  التاسعة الساعة االمتحان يبدأ  -0 

 . االمتحان بدء وقت من ساعة رب  ع قبل االمتحانية القاعات اىل الدخول يكون -3

   الدفت   وتسليم االمتحان مغادرة اليجوز  -4
 
 االمتحان.  بدء عىل ساعة مرور  قبل االمتحان

 .حرصا االسود  او  االزرق الجاف بالقلم االجابة تكون -5

   الدفت   ظهر  عىل المطلوبة المعلومات كتابة من التاكد  يجب -6
 
 . وصحيح دقيق بشكل االمتحان

   االصلية الهوية جلب يجب -7
 
 .االمتحانات جميع ف

   الذكية واسيبالح استخدام باتا  منعا  يمنع -8
 .االشكال من شكل باي االمتحان اثناء خزن ذاكرة عىل تحتوي الت 

ورية المستلزمات جميع جلب -9  نهائيا.  االستعارة ويمنع لالمتحان الرص 

   الخرائط من االمتحانية القاعة ورقم الجلوس مكان من التاكد   -22
 الصفوف عىل  االمتحان يوم قبل تعلن الت 

ونية احم منعا  العلمية االقسام قبل من االلكت   االمتحانية.  القاعات اىل الدخول عند  واالرباك للت  

22-   
 
 لهم االمتحان تاجيل اجل من الطبية تقاريرهم تقديم يتم , كورونا   بفايروس مصابي    طلبة وجود  حالة ف

   االمتحان اداء يتم ان عىل
 
.  الدور  ف  

 
 الثان

 . االمتحان انتهاء عند  البناية وداخل االمتحانية القاعات امام الطلبة بتجمع السماح عدم -20

ام -23  االمتحانات.  اداء اثناء الرسم   بالزي الطلبة الت  

   الدفت   ظهر  عىل الموجودة االمتحانية التعليمات عىل االطالع -24
 
ام جيد  بشكل االمتحان  بها.  وااللت  

  بالنجاح االعزاء لطلبتنا  تمنياتنا  مع
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