Instructions
1. Students will not be allowed to write the final exam without
your College ID.
2. There will be no issuing of student ID Card during the Final
Exams period
3. Students will not be allowed to sit for the exam if they come
30 minutes after starting the exam.
4. Last date to submit Absence excuses is Sunday, 22/04/2018.
5. Supplementary and re-sit examinations will be held on 29 - 30
of April 2018 and 1 May 2018 (Announcement will be via
email for approved cases only)
6. Examination marks announcement for foundation students
will be on 12/04/2018.
7. Examination marks announcement for post foundation
students will be on 22/04/2018
8. Appeal begins after marks announcement and last only for
three days
9. Announcement of supplementary and re-sit examination
Timetable will be on 26/04/2018.
10. Announcement of supplementary and re-sit examination
marks will be on 02/05/2018.
11. There will not be another exam for the absentees in the
supplementary examination for any reason.

تعليمات
 ال يسمح للطالب بالدخول لقاعة االمتحان بدون إبراز البطاقة الجامعية أو ما.1
يعادلها حسب ما هو معلن
 ال يسمح للطالب بإستخراج بطاقة بدل فاقد عن البطاقة الجامعية أثناء فترة.2
االختبارات
 دقيقة من وقت30  ال يسمح للطالب بدخول قاعة االمتحان بعد مرور.3
 آخر موعد لتسليم أعذار الغياب عن فترة االمتحانات هو يوم االحد.4
2018 /4 / 22 الموافق
30 – 29 موعد إختبارات اإلعادة و االختبارات التكميلية لحاالت الغياب هو.5
 ( سيتم اإلخطار عن الحاالت المجازة عن2018  مايو1  و2018 ابريل
) طريق البريد االلكتروني للطالب فقط
 موعد إعالن نتائج اإلختبارات النهائية لطلبة السنة التأسيسية هو.6
12/4/2018
22/4/2018  موعد إعالن نتائج اإلختبارات النهائية لطلبة التخصص هو.7
 تبدأ فترة التظلمات عن نتائج اإلختبارات من وقت اعالن النتائج وتستمر.8
لثالث ايام فقط
 موعد اعالن جدول االختبارات النهائية لحاالت اإلعادة و االختبارات.9
26/4/2018التكميلية هو
موعد إعالن نتائج إختبارات اإلعادة و االختبارات التكميلية هو.10
02/4/2018
 لن يمنح الطالب امتحان اخر في حال الغياب عن االختبار التكميلي أو اختبار.11
اإلعادة

