
 
 

 هـــــــــ 9389-88للعام الدراسي  الثانيللفصل الدراسي  األوليجدول االختبارات الفصلية 

 
 SATالسبت 

:-8-365; 
46-4-413: 

 THUالخميس 
35-8-365; 
3-5-413: 

 SATالسبت 
37-8-365; 
5-5-413: 

 SUNاألحد 
38-8-365; 
6-5-413: 

 MONاالثنين 
39-8-365; 
7-5-413:  

 TUEالثالثاء 
3:-8-365; 
8-5-413:  

 WENاألربعاء 
3;-8-365; 
9-5-413:  

 THUالخميس 
41-8-365; 
:-5-413:  

 -رسم هندسي  Courseالمقرر 
حين 317 3  نجل 133 

 )جميع المهارات(
 نجل ;13

 )جميع المهارات(
 نجل 134

 كيم 331 عال 134 طبع 363 )جميع المهارات(

 صباحا   01-9 صباحا   01-9 صباحا   01-9 صباحا   00-9 باحا  ص 00-9 صباحا   01-9 صباحا   01-9 صباحا   Time 9الوقت 

 عال 133 ريض 029 عرب 414 ريض 113  حال 313 فيز ;Course  34المقرر 
 صباحا   02-00 صباحا   01-9 صباحا   02-00 مساءا   2-0  صباحا   01-9 صباحا   Time  00-02الوقت 

 ريض ;33 عرب 413 كيم 319 كيم 333  ريض Course   134المقرر 
 صباحا   02-00 صباحا   02-00 مساءا   2-0 مساءا   2-0  مساء   Time   02-0الوقت 

      فيز Course   314المقرر 
      مساء   Time   02-0الوقت 

اختبارات فصمية عممي لمقررات العموم والهندسة والحاسب كل شعبة في  ;49/8/365 – 45الفترة من 
 موعدها



 
 

 القواعد المنظمة لالختبارات
 

يئـة التــدريس عبــر الــبةك بــورد علــي اللالــ  العتابعــة بتـرل عســتعر لجعيــل االعةنــات العرسـلة عــن  بــل اع ــا  هيجـ   .9
الــي عتابعــة جعيــل اعةنــات عو ــل البــراع   باإل ــا ةيعيــل الخــاص باللالــ  العســجل لــدق ععــادت اللبــول والتســجيل واإل

 .العتتررة

علي اللال  اح ار البلا ة الجاععية )أو الهوية الولنية  ـي حـال لـم يصـدر لـق بلا ـة جاععيـة بعـدح وال يسـع  لللالـ   .2
 .بدخول االختبار بدون اثبات ويخرج العخالف عن اللاعة

و ـي سـاعة كريـة  وسـائل الرترونيـة اخـرقح  علي اللال  عدم اح ار أق اجهزت الرترونية داخل  اعة االختبار )جـوال   .8
 . حال اح ار احد االجهزت العكرورت او عا تابق كلك  سيتم عصادرت الجهاز ويعتبر اللال  عخالفًا لألنظعة

 .يعنل الح ور الي االختبار بلباس عخالف او عظهر غير الئق ويج  التليد بالزق الرسعي .3



 
 

 .د يلة يعنل عن دخول االختبار 83عند وصول اللال  للاعة االختبار بعد عرور  .5

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

 ــي حالــة عحاولــة او تــرو  اللالــ   ــي ال ــش ال يســع  لــق بعواصــلة االختبــار ويعــد عح ــر عــن  بــل العــرا بين ثــم ير ــل  .7
 للجنة العلوبات بالبراع  العتتررة.

 بات بالبراع  العتتررة.أق عح ر يعد عن عرا   االختبار يؤخك بعين االعتبار عن  بل لجنة العلو  .8
 


