
 

 تعليمات 
 

ال يسمح للطالب بالدخول لقاعة االمتحان بدون إبراز البطاقة الجامعية او ما يعادلها حسب ما هو  -1

 معلن

 ال يسمح للطالب بإستخراج بطاقة بدل فاقد عن البطاقة الجامعية أثناء فترة االختبارات  -2

 االختبارمن بداية دقيقة  20ال يسمح للطالب بدخول قاعة االمتحان بعد مرور  -3

أيام بعد يوم االختبار عن طريق النظام اإللكتروني لالختبارات  3سيتم اعالن درجة كل مادة  خالل   -4

هو اخر موعد العالن الدرجات ظهرا    2، الساعة  2016 /11/  2األربعاء الموافق  وسيكون يوم

 لجميع المواد

 2016 /11/  2ألربعاء الموافق اآخر موعد لتسليم أعذار الغياب عن فترة االمتحانات هو يوم  -5

 ظهرا 12الساعة 

 2016/  11/  6 يوم األحد الموافق موعد اعالن جدول اختبارات المنتصف لحاالت اإلعادة هو -6

 ( سيتم اإلخطار عن الحاالت المجازة عن طريق البريد االلكتروني للطالب فقط ) ظهرا   12الساعه 

 2016/  11/  8-9الموافق   يومي الثالثاء واالربعاء موعد إختبارات اإلعادة لحاالت الغياب هو -7

تشمل إختبارات اإلعادة  المحتوى العلمي للمادة خالل األسبوع التدريسي بعد اختبارات منتصف  -8

 الفصل

 ظهرا 2الساعة    2016/ 11/  10 موعد إعالن نتائج إختبارات اإلعادة هو الخميس الموافق -9

    الغياب عن  اختبار اإلعادةلن يمنح الطالب اختبار آخر في حال  -10

--------------------------------------------------------------------------- 

Instructions  

1. Students will not be allowed to write the Mid Exam without your 

College ID. 

2. There will be no issuing of student ID Card during the Mid Exams 

period  

3. Students will not be allowed to sit for the exam if they come 20 

minutes after starting the exam. 

4. Examination marks announcement for all courses will be on 

Wednesday, 2/11/2016 at 02:00 pm. 

5. Last date to submit Absence excuses is Wednesday, 2/11/2016 at 

12:00 pm.  

6. Announcement of supplementary examination Timetable will be on 

Sunday, 6/11/2016 at 12:00pm. (Announcement will be via email for 

approved cases only) 

7. Supplementary examinations will be held on Tuesday and 

Wednesday, 8-9/11/2016. 

8. Announcement of supplementary examination marks will be on 

Thursday, 10/11/2016 2at 2:00 pm. 

9. Supplementary examinations will include all materials studied after 

midterm exams during the teaching weeks.  

10. There will not be another exam for the absentees in the 

supplementary examination for any reason. 


