
 
 

 هـــــــــ 1439-38للعام الدراسي  األوليللفصل الدراسي  ثانيةجدول االختبارات الفصلية ال

 
 SATالسبت 

14-3-1439 
2-12-2017 

 SUNاألحد 
22-3-1439 
10-12-2017 

 MONاالثنين 
23-3-1439 
11-12-2017  

 TUEالثالثاء 
24-3-1439 
12-12-2017  

 WENاألربعاء 
25-3-1439 
13-12-2017  

 THUالخميس 
26-3-1439 
14-12-2017  

 1 -رسم هندسي  Courseالمقرر 
 نجل 011

 )جميع المهارات(
 نجل 019

 )جميع المهارات(
 سلم 111 ريض 001 عرب 201

 صباحا   10-9 صباحا   10-9 صباحا   10-9 صباحا   11-9 صباحا   11-9 صباحا   Time 9الوقت 

  Courseالمقرر 
 نجل 012

 عال 012 سلم 112 طبع 141 عال 011 )جميع المهارات(

 صباحا   12-11 صباحا   10-9 صباحا   12-11 مساءا   2-1 مساءا   Time  1-3الوقت 

 حال 101 ريض 119 ريض Course    129المقرر 
 صباحا   12-11 صباحا   12-11 مساءا   Time    1-2الوقت 

   ريض Course    012المقرر 
   مساءا   Time    1-2الوقت 

 كل شعبة في موعدهالجميع التخصصات ملي ع نهائياختبارات  19/3/1439 – 15 الفترة من



 
 

 القواعد المنظمة لالختبارات
 

يئــة التــدربر ع ــر الــب    ــورد علــي اللالــ  العتابعــة بتــ ل عســتعر لجعيــم االع نــات العرســلة عــ    ــل اع ــا  هيجــ   .1
الـــي عتابعـــة جعيـــم اع نـــات عو ـــم ال ـــراع   باإل ـــا ةيعيـــل الخـــاا باللالـــ  العســـجل لـــدو ععـــاد  ال  ـــول والتســـجيل واإل

 .العتتر ة

علي اللال  اح ار البلا ة الجاععية )أو الهوية الولنية  ـي حـال لـم يصـدر لـق بلا ـة جاععيـة بعـدح وال يسـع  لللالـ   .2
 . دخول االختبار  دو  اثبات وبخرج العخالف ع  ال اعة

سـاعة ك يـة  وسـائل الكترونيـة اخـروح  و ـي  اعـة االختبـار )جـوال   علي اللال  عدم اح ار أو اجهز  الكترونية داخـل .3
 . حال اح ار احد االجهز  العك ور  او عا تابق كل   سيتم عصادر  الجهاز ويعت ر اللال  عخالفًا لألنظعة

 .يعنم الح ور الي االختبار  لبار عخالف او عظهر غير الئق وبج  الت يد بالزو الرسعي .4



 
 

 .د ي ة يعنم ع  دخول االختبار 30اعة االختبار بعد عرور عند وصول اللال  ل  .5

 .ال يسع  لللال  تر   اعة االختبار اال بعد عرور نصف الو ت .6

 ــي حالــة عحاولــة او تــرو  اللالــ   ــي ال ــو ال يســع  لــق بعواصــلة االختبــار ويعــد عح ــر عــ    ــل العــرا  ي  ثــم ير ــم  .7
 للجنة الع وبات بال راع  العتتر ة.

 د ع  عرا   االختبار يؤخك بعي  االعتبار ع    ل لجنة الع وبات بال راع  العتتر ة.أو عح ر يع .8
 


