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 التعليمات االمتحانية

 صباحا  11صباحا. و موعد االمتحان االلكتروني الساعة  9في الساعة  الحضوري  يكون االمتحان  •
 .أبرازها حين الطلب منه ذلك  على الطالب حمل هويته داخل القاعة االمتحانيه و  •
قة تخص اي كتاب او ورقة الى قاعة االمتحان وعلى الطالب التأكد من خلو محفظته او جيوبه من أي ور بإدخالال يسمح   •

 .المواد الدراسية قبل دخوله االمتحان
على الطالب كتابة أسمه الرباعي )كما مثبت في القوائم الرسمية( والقسم والمرحلة والشعبة ونوع الدراسة )صباحي أو   •

باللغة العربية وبالقلم الجاف أو الحبر  .مسائي( وأسم المادة 
   .ال يجوز تمزيق أي ورقة من الدفتر االمتحاني •
 .كافة االستفسارات حول االمتحان توجه الى مشرف القاعة االمتحانيه فقط •
يسمح ألي طالب بترك القاعة االمتحانيه خالل الساعة االولى من االمتحان كما ال يسمح ألي طالب دخول االمتحان بعد  ال •

 .االمتحانيه  األسئلةتوزيع  
 .وقت أالمتحان حتى يتم استالم الدفاتر االمتحانيه من جميع الطلبة  انتهاءلب في مكانه عند أعالن مشرف القاعة يبقى الطا •
 .يجلس الطالب في القاعة حسب الموقع المخصص له من قبل اللجنة االمتحانية •
 .بين الطلبة خالل االمتحان االستعارةعلى الطلبة أحضار جميع لوازمهم االمتحان وتمنع   •
  واذافي حالة الغش أو محاولة الغش في االمتحان النهائي أو الفصلي يعتبر الطالب راسبا في جميع المواد لتلك السنة الدراسية   •

 .تكرر ذلك يفصل الطالب من الجامعة ويرقن قيده من سجالتها
 يجوز االحتفاظ بجهاز الموبايل او البلوتوث أو أي جهاز غلق جهاز الموبايل قبل االمتحان ويسلم الى مراقبي القاعة وال •

 .أتصال خالل االمتحان
 .الحاسبات المبرمجة بإدخالال يسمح   •
 .ال يعتبر الجهل بالنقاط المذكورة اعاله عذرا للمخالفين •

 العمليقسم األجهزة الطبية /  االمتحان العملي  قسم الحاسبات /   اليوم التاريخ

 أسس الكهرباء تركيب الحاسبة االحد 28-08-2022

 كيمياء طبية  أسس الكهرباء االثنين 29-08-2022

 فيزياء طبية   برمجة   الثالثاء 30-08-2022

 تطبيقات حاسبة   الكترونيك رقمي   االربعاء 31-08-2022

 النظري االمتحان  قسم األجهزة الطبية  / االمتحان النظري   قسم الحاسبات / اليوم التاريخ

 الخميس 01-09-2022
ميكانيك -عربي  –إنكليزي  ---  

 الكتروني

 السبت 03-09-2022
حضوريأسس الكهرباء /  حضوري/   رسم هندسي   

 االحد 04-09-2022

يحضور/    الكترونيك رقمي حضوري/   أسس الكهرباء   

 االثنين 05-09-2022
 الورشة / حضوري تركيب الحاسبة  / الكتروني

 الثالثاء 06-09-2022
 رياضيات / حضوري البرمجة /  الكتروني

 األربعاء 07-09-2022
حضوريالرسم الهندسي /   فيزياء طبية / الكتروني 

 الخميس 08-09-2022
 ديمقراطية  / الكتروني ديمقراطية  / الكتروني

 السبت 10-09-2022
 كيمياء طبية / الكتروني   -----

 االحد 11-09-2022
 تطبيقات الحاسبة / الكتروني   -----


