
 

 كلية الحكمة الجامعة 
 الدور االول  -جدول االمتحانات النهائية 

 2022 -2021العام الدراسي 
يةقسم  ز     اللغة االنكلي 

ي    
ونز  اللون االسود: نمط االمتحان الحضوري -اللون االحمر: نمط االمتحان االلكير

 2المرحلة  1المرحلة  التاري    خ  اليوم ت

 Pronunciation Phonetics 2022/ 6/ 05 االحد  1

ز  2    2022/ 6/ 06 االثني 
 Novel حاسوبال 2022/ 6/ 07 الثالثاء  3

   2022/ 6/ 08 االربعاء 4
 Communicative Skills Grammar 2022/ 6/ 09 الخميس 5

   2022/ 6/ 10 الجمعة  6
 حاسوبال  2022/ 6/ 11 السبت 7
 Grammar Poetry 2022/ 6/ 12 االحد  8

ز  9    2022/ 6/ 13 االثني 
 Reading Communicative Skills 2022/ 6/ 14 الثالثاء  10

  فرنسيةاللغة ال  2022/ 6/ 15 االربعاء 11
 Writing عربية اللغة ال 2022/ 6/ 16 الخميس 12

   2022/ 6/ 17 الجمعة  13
 عربية اللغة ال نسان اال حقوق  2022/ 6/ 18 السبت 14
 Writing  Drama 2022/ 6/ 19 االحد  15

ز  16    2022/ 6/ 20 االثني 
   فرنسيةاللغة ال 2022/ 6/ 21 الثالثاء  17
   2022/ 6/ 22 االربعاء 18
  Literature 2022/ 6/ 23 الخميس 19

 
 ولمدة  00: 9تبدأ االمتحانات الحضورية عند الساعة  ▪

ً
ونية عند الساعة  3صباحا  . 30: 12ساعات ، وتبدأ االمتحانات االلكير

ة قبل بدأ االمتحانات  ▪  . عىل الطالب التأكد من استالمه درجة السعي من استاذ المادة مباشر
ي الرسمي الخاص به وانضمامه اىل القاعات  ▪

ونز يد االلكير ونية قبل بدأ االمتحاناتعىل الطالب التأكد من عمل الير  . االمتحانية االلكير
  PCRعىل الطالب جلب كارت اللقاح او فحص  ▪

ً
، وبخالف ذلك يعتير غائبا

ً
 . حسب التعليمات النافذة -اسبوعيا

 . يمتحن الطلبة المحملون مع اقرانهم من المراحل السابقة حسب الجدول المعلن ▪

ي حال صادف عطلة )الي سبب( خالل ايام  ▪
ز
ي الجدولف

ز
 . االمتحانات ، يبقر الجدول كما هو عليه ويتم ترحيل االمتحان المؤجل اىل ما بعد اخر يوم ف

 

 . اليسمح للطالب ادخال الهواتف او الساعات الذكية او سماعات االذن لكون ذلك يعتير غش ▪
 . ال يسمح بخروج الطالب من القاعة اال بعد مرور ساعة من وقت بدأ االمتحان ▪
ي جميع المواد الدراسية وذلك وفقا للتعليمات االمتحانية اي محالة ل ▪

ز
 . لغش تؤدي اىل رسوب الطالب ف

ي الدو  ▪
ز
ي تلك المادة )واليمكن تأديتها ف

ز
وع و مقر من قبل مجلس الكلية( يؤدي اىل رسوب الطالب ف ي قطعا(غياب الطالب عن اي امتحان )بال عذر مشر

 . ر الثانز
وعال يسمح للطالب بالدخول اىل االمتح  ▪  دون عذر مشر

ً
 . ان بعد مرور نصف ساعة من وقت بدأ االمتحان ، ويعتير غائبا

 . عىل الطالب ابرزا هويه الطالب عند الدخول اىل القاعة االمتحانية او عند طلب ذلك من قبل مراقب القاعة ▪
 

 ارقام الطوارئ: 
 07703481122رقم رئيس اللجنة االمتحانية الفرعية :       
 07739788554مقرر القسم: رقم       

 


