
 

 

 

 

 

 

 

  2022-2021الدراسي للعام (  لقسم الفيزيــاء ) الدراسة االوليـــة جدول االمتحانات النهائية

 الصف الثالث صفة االمتحان  الصف الثاني صفة االمتحان  الصف األول اليوم والتاريخ
صفة 

 االمتحان 
 صفة االمتحان الصف الرابع

 3/9/2022السبت 

 +  حاسبات

بصريات 

 )مقاصة(هندسية

 أدارة تربوية+    1حاسبات الكتروني

علم نفس النمو+ منهج +

 بحث

 الكتروني
+  2اختياري أرشاد + 

 ميكانيك أحصائي
 الكتروني

+  1لغة أنكليزية 

 1أجهزة ووسائل 

 الكتروني

 ميكانيك عام 4/9/2022االحد 

كهربائية ومغناطيسية  حضوري

 1متقدم

 حضوري
 1ميكانيك تحليلي 

 
   حضوري

 أسس تربية 5/9/2022االثنين 

 حضوري فيزياويةبصريات  الكتروني

 الكترونيات تماثلية
 حضوري

 

 1كهرومغناطيسية

 
 حضوري

 حرارة وخواص مادة 6/9/2022الثالثاء 

 حضوري
لغة   +      2حاسبات 

 2 أنكليزية
 الكتروني تحليل عددي الكتروني

 + 1ميكانيك الكم 

 1فيزياء صلبة 
 حضوري

   حضوري فيزياء ذرية حضوري صوت وحركة موجية   7/9/2022االربعاء 

 حضوري 1فيزياء نووية    حضوري تكامل وتفاضل متقدم حضوري رياضيات 8/9/2022الخميس 

 كهربائية ومغناطيسية 10/9/2022السبت 
 2ميكانيك تحليلي حضوري فلك حضوري

 
 حضوري  

 2كهرومغناطيسية

 
 حضوري      

 حضوري 2فيزياء نووية  حضوري الكترونيات  رقمية حضوري معادالت تفاضلية   11/9/2022 األحد

 حضوري 2ميكانيك الكم  حضوري فيزياء جزيئية حضوري بصريات الكترونية   19/9/2022االثنين 

  20/9/2022 الثالثاء

 
ومغناطيسية كهربائية 

 2متقدم
 1اختياري + دوال معقدة  حضوري

 حضوري

 
 حضوري 2فيزياء صلبة       

 



 

 

 

 

 

  2022-2021للعام الدراسي) الدراسة االوليــــة (  متحانات النهائية لقسم الرياضياتجدول اال
 

 صفة االمتحان لرابعالصف ا صفة االمتحان  لثالثالصف ا صفة االمتحان  ثانيالصف ال صفة االمتحان   الصف االول اليوم والتاريخ

   حضوري 1تحليل رياضي   حضوري اسس الرياضيات 3/9السبت 

 حضوري 1احصاء رياضي الكتروني صحة نفسية  حضوري 1جبر زمر الكتروني حاسبات 4/9االحد 

 5/9االثنين 
 الكتروني اللغة االنكليزية

 حضوري 1معادالت جزئية الكتروني 2حاسبات 
 1تشفير

 تشفير )سنوي(
 حضوري

 حضوري 1تبولوجي الكتروني طرائق التدريس  حضوري  1هندسة الكتروني نظرية فيزياء  6/9الثالثاء 

   حضوري 2معادالت جزئية     7/9االربعاء 

 8/9الخميس 
تفاضل وتكامل متقدم  الكتروني علم النفس التربوي

1 
 حضوري 1تحليل عقدي الكتروني ارشاد حضوري

 10/9السبت 

حقوق االنسان 

 +والديمقراطية

  )مطالبين(الديمقراطية

 الكتروني اللغة االنكليزية الكتروني

   حضوري 1جبر حلقات

 حضوري 2تشفير الكتروني مناهج حضوري 2جبر زمر الكتروني اسس التربية 11/9االحد 

   حضوري 1تحليل عددي الكتروني 1منهج بحث   12/9االثنين 

 الكتروني اللغة العربية 13/9الثالثاء 
تفاضل وتكامل متقدم 

2 
   حضوري

 2تحليل عقدي

 تحليل عقدي )سنوي(
 حضوري

 14/9االربعاء 
 التفاضل والتكامل

 1 التفاضل والتكامل
 حضوري

 ادارة تربوية 

 1حاسبات 
   حضوري 2تحليل رياضي الكتروني

 حضوري 1جبر ضبابي حضوري 2تحليل عددي حضوري 1معادالت تفاضلية   9/19االثنين 

  9/20الثالثاء
 الجبر الخطي

 2الجبر الخطي

 حضوري
 حضوري 2تبولوجي حضوري 1احصاء واحتمالية  

     حضوري 2معادالت تفاضلية    9/21االربعاء

    9/22الخميس
 2منهج بحث

 علم النفس النمو
 حضوري 2احصاء واحتمالية الكتروني

 2احصاء رياضي

 احصاء رياضي)سنوي(
 حضوري

 حضوري 2جبر ضبابي حضوري 2جبر حلقات حضوري  2هندسة   9/24السبت 

 



 

 

 

 2022-2021الدراسي للعام (  ) الدراسة االوليـــة علوم الحياةلقسم  جدول االمتحانات النهائية
 

 

 الصف الرابع الصف الثالث لثانيالصف ا األولالصف  اليوم والتاريخ

 3/9السبت 

 كيمياء عامة

+ 

 حاسبات

 1حبليات  1انسجة 
 1مناعة 

) عملي صباحا ، نظري 

 ظهرا(

 4/9االحد 
 1حاسبات +  2اجنة  

 ) عملي صباحا ، نظري ظهرا(
 طاقة متجددة

 ) عملي صباحا ، نظري ظهرا(
 1طفيليات 

 2حيوان  فسلجة 1وراثة  1ال فقريات   5/9االثنين 

 6/9الثالثاء 
 

 2كيمياء حياتية 
 1فطريات 

 ) عملي صباحا ، نظري ظهرا(
 

 7/9االربعاء 
 

  2احياء مجهرية  2حشرات  1تصنيف نبات 

 8/9الخميس 

 

 2احصاء حياتي 

  ارشاد تربوي

  + 

 صحة نفسية

 

  طرائق تدريس   10/9السبت 

 11/9االحد 
 

  منهج بحث 

     12/9االثنين 

 13/9الثالثاء 
 

 
 2فطريات 

 ) عملي صباحا ، نظري ظهرا(
 

 14/9االربعاء 
 

 
 اركيكونيات 

  ) عملي صباحا ، نظري ظهرا(
 

 1احياء مجهرية  2حبليات  2انسجة   9/  15الخميس 

     17/9السبت 

     18/9االحد 

 2طفيليات  1حشرات  2تصنيف نبات   19/9االثنين 

 1فسلجة حيوان  2وراثة  2ريات ال فق  20/9الثالثاء 

 



 

 

                    
 

  2022- 2021 نلعن  اندرامي) اندرام  االونةــــ  (  كةتمةــنءتمحانان  اناانية  نسم  انجدول اال            

 

 التاريخ اليوم

 الرابعةالمرحلة  المرحلة الثالثة المرحلة الثانية االولىالمرحلة 

 مسائي( –)صباحي  
 مسائي( –)صباحي   مسائي( –)صباحي   مسائي( –)صباحي  

 الفصل االول

 االختياري )الكتروني( ـــــــ علم النفس )الكتروني( سالمة وامن كيميائي )الكتروني( 3/9/2022 السبت

 ـــــــ الكيمياء الفيزياوية )حضوري( الكيمياء التحليلية )حضوري( علوم حياة )الكتروني( 4/9/2022 االحد

 ـــــــ الكيمياء الالعضوية )حضوري( ـــــــ الكيمياء العضوية )حضوري(  5/9/2022 االثنين

 التشخيص العضوي ) حضوري( ـــــــ الكيمياء  الفيزياوية )حضوري( رياضيات )الكتروني( 6/9/2022 الثالثاء

 )حضوري( الكيمياء الصناعية الكيمياء العضوية )حضوري( حاسبات ) الكتروني( ـــــــ 7/9/2022 االربعاء

 التحليل االلي ) حضوري( ـــــــ الكيمياء العضوية )حضوري( الكيمياء الالعضوية )حضوري( 8/9/2022 الخميس

      

 (الكترونيالكم  ) ـــــــ (الكترونياللغة اإلنكليزية ) (الكترونياللغة اإلنكليزية ) 10/9/2022 السبت

 الكيمياء الحياتية )حضوري( الكيمياء الحياتية )حضوري( الكيمياء الالعضوية )حضوري( (الكترونيأسس تربية ) 11/9/2022 االحد

 الثانيالفصل    

 ـــــــ الكيمياء الفيزياوية )حضوري( (الكترونيرياضيات ) ( الكترونيحاسبات ) 12/9/2022 االثنين

 التحليل االلي ) حضوري( ـــــــ )حضوري(الكيمياء العضوية  (الكترونياللغة العربية ) 13/9/2022 الثالثاء

 ـــــــ الكيمياء العضوية )حضوري( (الكترونيحاسبات ) (الكترونيعلم النفس ) 14/9/2022 االربعاء

 ـــــــ ـــــــ (الكترونيإدارة وتعليم ثاتوي ) (الكترونيحقوق انسان ) 15/9/2022 الخميس

      

 التشخيص العضوي ) حضوري( ـــــــ الكيمياء التحليلية )حضوري( ـــــــ 19/9/2022 االثنين

 الكيمياء الصناعية )حضوري( الكيمياء الالعضوية )حضوري( ـــــــ الكيمياء التحليلية )حضوري(  20/9/2022 الثالثاء

 )حضوري(الكيمياء الحياتية  ـــــــ الكيمياء  الفيزياوية )حضوري( ـــــــ 21/9/2022 االربعاء

 )الكتروني( قياس وتقويم الكيمياء الحياتية )حضوري( الكيمياء الالعضوية )حضوري( ـــــــ 22/9/2022 الخميس



 

 

 

 

    2021-2022للعام الدراسي  ) الدراسة االوليــة(  ربية االسالميــةوالت لنهائيــة قسم علوم القرأنالمتحانات اا جدول

 

 اليوم
 والتاريخ

 )سنوي( الصف األول
 صف الرابعال صف الثالثال صف الثانيال

 الكورس الثاني األولالكورس  الكورس الثاني الكورس األول الكورس الثاني الكورس األول

 3/9السبت 
قواعد التالوة 

 )حضوريا(
قواعد التالوة 

 )حضوريا(
 

والحفظ قواعد التالوة 
 (ا)حضوري

 
تالوة القواعد 

 )حضوريا(
 

 4/9األحد 
 فقه العبادات
 )حضوريا(

أصول 
 التفسير)حضوريا(

 
مناهج المفسرين 

 )حضوريا(
 

تحليل نص قرآني 
 (ا)حضوري

 

 5/9االثنين 
 والصرف النحو

 )حضوريا(
  نحو قرآني )حضوريا(

تفسير آيات األحكام 
 )حضوريا(

 
اعجاز قرآني 

 )حضوريا(
 

الثالثاء 
6/9 

 علوم قرآن )حضوريا(
 بالغة قرآنية
 )حضوريا(

 
العقيدة اإلسالمية 

 )حضوريا(
 

 أصول الفقه
 )حضوريا(

 

األربعاء 
7/9 

 مصطلح الحديث
 )حضوريا(

 
قواعد التفسير 

 )حضوريا(
  )حضوريا(نحو قرآني 

نحو قرآني 
 )حضوريا(

 

الخميس 
8/9 

حاسبات/ نظري 
 (ا)الكتروني

 
نحو قرآني 
 )حضوريا(

 
والحفظ قواعد التالوة 
 (ا)حضوري

 قواعد تالوة )حضوريا( 

السبت 
10/9 

مدخل لدراسة الشريعة 
 (ا)الكتروني

 
 بالغة قرآنية
 )حضوريا(

 )حضوريا(نحو قرآني   )حضوريا( أصول الفقه 

األحد 
11/9 

علم النفس التربوي 
 (ا)الكتروني

   
 العقيدة اإلسالمية

 )حضوريا(
 )حضوريا( اعجاز قرآني 

االثنين 
12/9 

 أسس تربية
 )الكترونيا(

     
 تحليل نص قرآني

 (ا)حضوري

الثالثاء 
13/9 

 حقوق االنسان
 )الكترونيا(

      

األربعاء 
14/9 

 اللغة االنكليزية
 )الكترونيا(

      

الخميس 
15/9 

 علم المنطق
 )الكترونيا(

      



 

 
 

      2022-2021للعام الدراسي) الدراسة االوليــــة (  جدول االمتحانات النهائية لقسم الرياضيات   

 2022-2021للعام الدراسي) الدراسة االوليــــة (  متحانات النهائية لقسم اللــة العرييةجدول اال
 

    

 
  
  

 الــــــــدراسيــــــــــــــــــةالمـــــــــــــــــــــواد  موعد االمتحــــــان

 الصف الـــــرابـــــع الصف الثــــالـــث الصف الثـــاني  الصف األول التــــاريخ اليـــــوم

 صرف  2022/ 9/  3 لسبتا
 )حضوري(

 1نحو / 

 )حضوري(

 1نقد قديم / 

 )حضوري(

 1/  وتيسير  نحو

 (حضوري)

 بالغة 2022/ 9/ 4 ألحدا
 )حضوري(

  1بالغة / 

 )حضوري(
 

 1علم اللغة / 

  )حضوري(

 1نقد حديث / 

 )حضوري(

  عروض علوم القرآن 2022/ 9/ 5 الثنينا
 )حضوري(

 2نحو / 

 )حضوري(
 1فقه اللغة  /     

 (حضوري)           
 

 نحو   9/2022/  6 لثالثاءا
 )حضوري(

 شعر إسالمي 
 )حضوري(

 1شعر عباسي / 

 )حضوري(
 1/  شعر حديث

 (حضوري) 

 2نحو /                    حقوق اإلنسان 9/2022/ 7 ألربعاءا

 )حضوري(
 1نحو / 

 )حضوري(

 2فقه اللغة  / 
 (حضوري)

 جاهلي             9/2022/  8 الخميس
 )حضوري(

  2بالغة /  

 )حضوري(
 2نقد قديم / 

 )حضوري( 

 2وتيسير /   نحو
 (حضوري)

 مهارات لغوية 2022/ 9/ 10 لسبتا
    

 نثر إسالمي 
 )حضوري(

 2علم اللغة /

 )حضوري(

 2نقد حديث / 
 )حضوري(

 قافية  علم النفس التربوي 2022/ 9/ 11 حداأل
 )حضوري(

 2شعر عباسي /   

 )حضوري(
 2شعر حديث / 

 (حضوري) 

 أسس التربية 2022/ 9/ 12 ثنيناال
 

 إمالء 
  1نصوص قديمة )البيان( / 

 2حاسبات / 

 1نثر عباسي / 
المكتبة وتحقيق 

 النصوص

 اختبارات 
 ومقاييس

 مهارات الحاسوب 2022/ 9/ 13 لثالثاءا
 لغة إنكليزية

 صوت 
 معجم 

 تربويةإدارة 

 إرشاد تربوي
 شعر أندلسي

تحليل النص القرآني 
 /1 

 لغة إنكليزية

 صرف تربية رياضية 2022/ 9/ 14 ربعاءاأل
  2/  )الكامل( نصوص قديمة

 إنكليزية

تحليل النص   

 2القرآني / 

 طرائق التدريس

 2نثر حديث / 

 



 

 

  2022-2021للعام الدراسي لقسم العلوم التربوية والنفسية  جدول االمتحانات النهائية

 الصف الرابع الصف الثالث الصف الثاني الصف االول اليوم والتاريخ

اساسيات علم النفس  1ك  1تعليم مستمر  اللغة االنكليزية 3/9اسبت 
 1التجريبي ك

 1اقتصاديات التعليم ك

اساسيات االحصاء الوصفي   4/9االحد 
 1ك )حضوري(

اساسيات البحث العلمي 
 1ك)حضوري( 

اساسيات القياس 
 1والتقويم ك

 )حضوري(

مدخل الى التخطيط التربوي   5/9االثنين 

 1ك
  2تكنولوجيا التعليم ك

اساسيات علم النفس التربوي  علم النفس العام 6/9الثالثاء 
 1ك)حضوري( 

االرشاد والتوجيه التربوي 
 1ك)حضوري(  1

تعليم التفكير اساسيات 
 )حضوري( 1ك

 علم نفس الطفولة والمراهقة   7/9االربعاء 
 1ك

 2علم النفس الفسيولوجي
 2ك

 

االسس العامة  8/9الخميس 
 للتربية

المنهج والكتاب المدرسي 
  1ك )حضوري(

 1االحصاء االستداللي 
 1ك )حضوري(

تعديل 
)حضوري( 1سلوك

 1ك

 االدارة التربوية 1ك 1النفس المعرفي  علم 2علم الحاسبات  الحاسبات 10/9السبت

تطبيقات االحصاء الوصفي   11/9االحد 

 2ك)حضوري( 

مناهج البحث في التربية 
 )حضوري(وعلم النفس 

 2ك

تطبيقات القياس 
والتقويم 

 2ك)حضوري(

  2تصاميم تجريبية ك   12/9االثنين 

المنهج والكتاب المدرسي   13/9الثالثاء 
 2ك)حضوري( الحديث 

 2االحصاء االستداللي
 2( ك)حضوري

برامج 
 2ك )حضوري(التفكير

  2ك 2علم النفس المعرفي  1اللغة االنكليزية  ك  14/9االربعاء 

نظريات التعلم والتعليم   15/9الخميس 

 2ك )حضوري(
 2االرشاد والتوجيه التربوي

 2ك)حضوري( 

 2تعديل سلوك
 2ك )حضوري(

   2ك 2اللغة العربية   17/9السبت 

     18/9االحد 

     19/9االثنين 

 

 



 

 

 2022-2021نلعن  انديامي تمحانان  اناانية  نسم  انحريةــ جدول اال

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى اليوم والتاريخ

 السبت  

 3/  9  

بالد عربية حديثة /  العراق القديم )حضوري(
 )حضوري( 1ك

 1تاريخ اوربا الحديث / ك
 )حضوري(

 1العراق المعاصر / ك 
 )حضوري(

 ـــــــــــــــــــــــ
 )حضوري( 1العالم المعاصر / ك

عصر الرسالة والخالفة  4/9األحد  
 )حضوري(

حضارات العالم القديم 
  )حضوري( 1/ك

/ وطن عربي معاصر )حضوري( 2تاريخ اوربا الحديث /ك
 )حضوري(1ك

 ــــــــــــــــــــــ
 )حضوري( 1دويالت مستقلة / ك

اوربا في العصور   5/9ثنين اال
 الوسطى )حضوري(

بالد عربية حديثة / 
 ()حضوري2ك

 ـــــــــــــــــــــــــ
 1ك/ انكليزي

 (الكتروني)

 2العراق المعاصر / ك )حضوري( 1العراق الحديث / ك 
 )حضوري(

عرب قبل االسالم  6/9الثالثاء 
 ()الكتروني

حضارات العالم القديم  
 )حضوري( 2/ ك

 2/ كتاريخ العراق الحديث 
 )حضوري(

 2بالد عربية معاصرة / ك 
 )حضوري(

الحقوق والديمقراطية   7/9األربعاء 
 )الكتروني(

 1الدولة االموية /ك 
 )حضوري(

 ـــــــــــــ
 1تاريخ االندلس/ ك

 )حضوري(

 )حضوري( 1الحضارة االسالمية /ك

 ــــــــــــــــــــــــــ
 )حضوري( 1الدولة العباسية / ك

 )حضوري( 2/ ك دويالت مستقلة 

 2الدولة االموية / ك العربية العامة)الكتروني( 8/9الخميس 
 )حضوري(
 ـــــــــــــــ

 2تاريخ االندلس /ك
 )حضوري(

 )حضوري( 2الحضارة االسالمية / ك

 ــــــــــــــــــــــــــ
 )حضوري( 2الدولة العباسية / ك

 )حضوري( 2عالم معاصر / ك

اللغة االنكليزية   10/9السبت 
 )الكتروني(

 1علم النفس /ك 
 )الكتروني(

 ـــــــــــــ
 2ادارة تربوية/ك

 )الكتروني(

)  2+ ك 1التحديث في الدول / ك 

 الكتروني(

 1/ كتاريخ االمريكيتين 
 )الكتروني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/ كتاريخ االمريكيتين 

 )الكتروني(
 

اويبن في عصي   امس حيبة  )انكحيواي( 11/9األاد 

 2+ ك 1انااض  / ك
 )انكحيواي(

 2+ ك 1فلمف  انحنية  / ك 
 ( )انكحيواي

 )انكحيواي( 2االاكلةزة  / ك

 1نصوص تاريخية باالنكليزي /ك
 )الكتروني( 2+ ك

علم النفس التربوي   12/9االثنين 
 )الكتروني(

+  1الجغرافية / ك 

 )الكتروني( 2ك

 2+ ك 1جغرافية العراق / ك
 )الكتروني(

 ـــــــــــــــــــــــــتتــــ
 )الكتروني( 1تقنيات تعلم / ك

) الكتروني  1اللغة االنكليزية / ك 

) 

+  1الحاسبات / ك  الجغرافية )الكتروني(  13/9الثالثاء 

 )الكتروني( 2ك

  1االرشاد التربوي / ك 

 2الصحة النفسية / ك

 )الكتروني(

 2+ ك 1/ كقياس وتقويم 
 )الكتروني(

+  1منهج بحث / ك الحاسبات )الكتروني(  14/9األربعاء 

 )الكتروني( 2ك

   )الكتروني( 2+ ك 1تاريخ اسيا / ك

التربية الرياضية   15/9الخميس 
 )الكتروني(

 1بالد عربية قديمة / ك
 )الكتروني(2+ ك

+  1طرائق ومناهج التدريس / ك 

 )الكتروني( 2ك
  



 

 2022-2021جدول االمتحانات النهائية قسم اللغة اإلنكليزية للعام الدراسي 
 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة االولى  التاريخ  اليوم 

 الكورس الثاني  الكورس االول  الكورس الثاني  الكورس االول  الكورس الثاني  الكورس االول 

  اختبارات   اللغة  علم النفس  1نحو كورس نحو/  9-3 السبت 

 الشعر كتابة اكاديمية  الرواية  علم النفس  9-4 االحد 

 قياس وتقويم  المناهج  الحاسوب  الحقوق  9-5 االثنين 

 اللغة المسرح المسرح القراءة 9-6 الثالثاء 

 النحو   الشعر الرياضة  9-7 االربعاء 

 المسرح الرواية  استماع  1ادب/ ادب كورس  9-8 الخميس 

 الرواية  ارشاد  الصوت  اسس التربية  9-10 السبت 

 النحو    القراءة الصوت  9-11 االحد 

 المسرح النحو  النحو  العربية  9-12 االثنين 

  الشعر االدارة  2ادب كورس  9-13 الثالثاء 

 اللغة التقنيات   الرواية  الحاسبات  9-14 االربعاء 

 الترجمة  المناهج  الحاسوب  2نحو كورس  9-15 الخميس 

 الرواية   المسرح الكتابة  9-20 الثالثاء 

  الرواية  الكتابة  استماع  9-21 االربعاء 

 الشعر النحو  الشعر  9-22 الخميس 

  الصحة الصوت  9-24 السبت 

طرائق  9-25 االحد 

 التدريس

 الشعر السنوي  اللغة

  كتابة البحث  النحو  9-26 االثنين 

  المسرح  9-27 الثالثاء 

  الشعر  9-28 االربعاء 

 
 



 

 مالحظات  
 

 . والمسائية الصباحية  الدراستين لكال َ"صباحا التاسعة الساعة الحضوري االمتحان  يبدأ .1
 . )والمسائية الصباحية  للدراسة ( الظهر بعد  والنصف  الثانية  الساعة االلكتروني  االمتحان  يبدأ .2
 . األول وثالث ساعات لالمتحانات السنوية بالنسبة للصف  ثالث والرابع للصفوف الثاني وال قط لالمتحان الفصلي بالنسبة ف  ساعتين االمتحان وقت  .3
 .االمتحان بدأ  من دقيقة  15 قبل  الطلبة  تواجد   كوني .4
 . )الحضورية  االمتحانات  اثناء( االجتماعي  والتباعد   المعقمات  واستعمال ) والكمامات   الكفوف ارتداء( السالمة إجراءات  بكافة االلتزام  .5
 . )الحضورية االمتحانات  اثناء ( االمتحانية القاعة داخل  االستعارة وتمنع   وحاسبة قرطاسية  من المستلزمات  كافة جلب  .6
 . المقبول  الرسمي الزي  بارتداء االلتزام  .7
 . وااللكترونية  الحضورية االمتحانات  في  االمتحانية  التعليمات  كافة  تطبق  .8
 ."حصرا الرسمي االيميل  باستخدام  االلكتروني  االمتحان  يكون .9

 . )الحضورية االمتحانات  اثناء( السوفت  القلم  استخدام  يمنع  وكذلك  اخر  لون أي  استخدام ويمنع  باإلجابة  حصرا   األزرق  الجاف  القلم يستخدم  .10
 . )الحضورية االمتحانات  اثناء ( كان  سبب  الي  االمتحانية القاعة داخل الى  الموبايل ادخال منع  .11
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