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تاململكت العشبيت السعىدي   

  الجامعت العشبيت املفخىحت

  كاديميوحذة ضمان الجىدة والاعخماد ألا

 

 

 الضىابط والخعليماث

 مسجل بورقت الامخحانمع اخذ الوقذ الكامل لما هو  ألاول مخحان لا  جاديت.  

  ـــحق لألاول )حخــى و إن لم جيخهي مـــذة الامخحان  ألاول مخحان مً لا  الاهتهاءعىذ مخحان الثاوي في حال للمزاقب و اشخالم لا  كإجابخ ورقتحصليم  ك( يـ

  .باملخابعت الزغبت

  مع الالتزام  مخحان الثاويبحق الخأجيل لل  الاحخفاظو  كالتراجع عً قزار  كيحــق ل ألاول مخحان الخوقف عىذ اهتهاء لا  باملخابعت الزغبت عذم حالفي

  .بالجلوس املذة الزمىيت املخصصت لالمخحان ألاول 

  (قطعك ال يحق ل) مخحان الثاويمخحان قبل البذء بال لقاعت لا  جكحال مغادر في
ً
 مخحان الثاوي و الجلوس لل  كعً قزار العودة  يا

 (.الخأجيل ك في )مع الاحخفاظ بحق

 الخزوج بين الامخحاهين لك  ال يحق 
ً
  .مخحاهين و حصليمهمالا  اداء هتهاء مًالجلوس داخل الــقاعت حتى لا  عليكو  قطعيا

  مخحان الثاوي بذءالوقذ الكامل لل يخم احدصاب 
ً
 .شئلتورقت ألا  كمً اشخالم ا

  خأجيل احذ لامخحاهين.فصخلزم ببالفترة الزشميت املعلً عنها , في حال عذم اشخكمال الطلب 

Department: Examination Unit القسم/ إلاداسة: وحذة الامخحاهاث املشكزيت 

Form Name:     اسم النمىرج حعاسض مقشسين لالمخحاهاث النصفيت/النهائيت:  

Form Code:   سمز النمىرج:  

Student name  اسم الطالب/ـت 

Gender  الجنس Student ID  الشقم الجامعي 

Type  Exam Final MTA هىع الامخحان 

Exam Session 1 2 3 الامخحان فترة  

Program ITC BS ELL EDU البرهامج ألاكاديمي 

The Courses are 

conflict in 

Exams 

 

1............................... /  

2............................... /  

املقشسين املخعاسضين في 

 إلامخحاهاث

.  
ً
 إلامخحان الزي جشغب بالبذء فيه اوال

The Exam you will start with is 

ـــــشاس          Authorizationإقـ

 اطلعذ على الضوابط والخعليماث و اوافق عليهان معلوماحي املسجلت اعاله صحيحت واوي قذ أقز أها الطالبـ/ـت املوقع أدهاه بأ

I acknowledge that my information is correct, I have read the instructions and I approve it 

 

 Student Signature            --------------------------       جىقيع الطالب 

 

 :Date/       /           الخاسيخ:  

ــمي            Official Usesلالسخــــخذام الشســ

 الخوقيع الخاريخ:      /        / غير موافق موافق اعخماد مصؤول لامخحاهاث بالفزع 


