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 أ. د. طاهر ريسان دخيل                                                                                                                                          

 معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا                                                                                                                                            

 

 مالحظات هامة )االمتحان الحضوري(:
 يبدء االمتحان لجميع األقسام والمراحل الساعة الثامنة والنصف صباحا وينتهي الساعة العاشرة والنصف.-1

 وجلب المعقم.يجب االلتزام بشروط السالمة من لبس الكمامة والكفوف -2

 ال يسمح بإدخال الموبايل الى القاعة االمتحانية والكلية غير مسؤولة عن فقدانه-3

 من غش او حاول الغش يعتبر راسبا في جميع المواد للعام الدراسي الحالي.-4

 االلتزام بالتعليمات المثبتة على غالف الدفتر االمتحاني.-5

 جلب الهوية الجامعية للطالب. -6

 هي امتحانات حضورية والباقي امتحانات الكترونية. االزرقالمواد المضللة باللون  -7

 مالحظات هامة )االمتحان االلكتروني(:
 استخدام االيميل الرسمي فقط في االمتحانات  -1

 عصرا 4ظهرا وينتهي الساعة  2يبدا االمتحان الساعة  -2

  االجابةان لضمان وصول قبل عشر دقائق من نهاية االمتح االجابةيتم ارسال  -3

 فتح الكامرة ولبس الزي الالئق اثناء االمتحان. -4


