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 تمالاظن :  

)وقت االمتحانات ثالث ساعات( وال يحق للطالب الخروج من قاعة  السنعة الحنسعة صبنانتبدأ االمتحانات   (1
 االمتحان قبل الساعة العاشرة.

 على الطلبة الحضور الى قاعات االمتحان قبل ربع ساعة من موعد االمتحان. (2
 والحاسبات المبرمجة والمحاضرات الى القاعة االمتحانية.ال يجوز ادخال الموبايل  (3
 الصحية ولبس الكمامات. تعلى جميع الطلبة االلتزام بجميع اإلجراءا (4
 على جميع الطلبة احضار هوية الطالب الجامعية. (5

 .تكون االجابة بالقلم الجاف (6
 

 التمالاظن :

)زمن االمتحان ثالث     الثناية عشر وياحهي عاد السنعة الحنسعة صبنانيبدأ االمتحان الساعة  (1
 ساعات(

وقت االمتحان ويبقى الطالب  قبل نصف ساعة من Google meet)تواجد الطلبة على الكوكل ميت ) (2

 .خالل وقت االمتحان Google meet)متواصل مع القسم عبر الكوكل ميت )

 .على ورقةتكون االجابة بقلم جاف على ورقة بيضاء لألسئلة التي تحتاج اإلجابة  (3
 إجابة.كتابة االسم الطالب الثالثي والتوقيع على كل ورقة  (4
 .كتابة رقم السؤال على كل صفحة مع ترقيم الصفحات (5

 PDF.تصوير الصفحات ورفعھا حسب االسئلة على شكل صورة او ملف  (6

 .رفع االجابات الصورية قبل نھاية االمتحان بوقت كافي (7

 

 
 


