
 

 

 لغة العربية قسم ال 
 2022/ 2021العام الدراسي 

ي جدول 
  امتحانات الدور الثان 

 

 4المرحلة  3المرحلة  2المرحلة  1رحلة الم التاري    خ  اليوم

 النحو النحو / 2022/ 9/ 7 االربعاء
ي الحديث   العرن 

 النثر

ي الحديث   النقد العرن 

ي  الرصف / 2022/ 9/ 8 الخميس 
  تحليل النص القرأن 

 / / / / 2022/ 9/ 9 الجمعة 

ي النقد  البالغة  / 2022/ 9/ 10 السبت    القديمالعرن 

 / 2022/ 9/ 11 االحد 
القافية وشعر  

 التفعيلة
  الشعر العباسي 

 
ونية عند الساعة 3صباحا ولمدة  00  9تبدأ االمتحانات الحضورية عند الساعة  ▪  . 30  12ساعات ، وتبدأ االمتحانات االلكثر
ة قبل بدأ االمتحانات  ▪  .عىل الطالب التأكد من استالمه درجة السعي من استاذ المادة مباشر
بدأ   ▪ قبل  ونية  االلكثر االمتحانية  القاعات  اىل  وانضمامه  به  الخاص  الرسمي  ي 

ون  االلكثر يد  الث  عمل  من  التأكد  الطالب  عىل 
 االمتحانات. 

 اسبوعي PCR عىل الطالب جلب كارت اللقاح او فحص ▪
ً
، وبخالف ذلك يعتث  غائبا

ً
 .حسب التعليمات النافذة  -ا

 .يمتحن الطلبة المحملون مع اقرانهم من المراحل السابقة حسب الجدول المعلن ▪
ي حال صادف عطلة )الي سبب( خالل ايام االمتحانات، يبقر الجدول كما هو عليه ويتم ترحيل االمتحان المؤجل اىل ما بعد   ▪

 
ف

ي الجدول
 
 .اخر يوم ف

 
 .اليسمح للطالب ادخال الهواتف او الساعات الذكية اوسماعات االذن لكون ذلك يعتث  غش ▪
 .اليسمح بخروج الطالب من القاعة اال بعد مرور ساعة من وقت بدأ االمتحان ▪
ي جميع المواد الدراسية وذلك وفقا للتعليمات االمتحانية ▪

 
 .اي محالة للغش تؤدي اىل رسوب الطالب ف

ي تلك المادةغياب  ▪
 
وع و مقر من قبل مجلس الكلية( يؤدي اىل رسوب الطالب ف   الطالب عن اي امتحان )بال عذرمشر

وع ▪  .ال يسمح للطالب بالدخول اىل االمتحان بعد مرور نصف ساعة من وقت بدأ االمتحان، ويعتث  غائبا دون عذر مشر
 .متحانية او عند طلب ذلك من قبل مراقب القاعةعىل الطالب ابرز هويه الطالب عند الدخول اىل القاعة اال  ▪

 
 :ارقام الطوارئ

 07721098024رقم رئيس اللجنة االمتحانية الفرعية    
 07721098024رقم مقرر القسم   

 

 


