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التدريسية   اعضاء الهيئةقيام السادة المدرجة اسمائهم ادناه من  العامة تقرربناء على مقتضيات المصلحة 

راجين من  2019-2018للعام الدراسي  (الدور التكميليلنهائية )ا متحاناتالالتحضير لبواجب  ينوالفني

 كافة التدريسيين االلتزام بهذا الواجب ومراعاة ما يلي:

 

ظهرا  والتحضير لالمتحان قبل ربع ساعة.  12.تبدأ االمتحانات الساعة التاسعة صباحا لغاية الساعة  1 

باداء االمتحان ويطلب منه مراجعة التسجيل او اللجنة  قوائم ال.اليسمح الي طالب لم يرد اسمه في 2

انية الستحصال الموافقة على اداء االمتحان.االمتح  

تبديل الصورة الشخصية لاليميل الرسمي .يجب  .3  

. يجب مراعاة استخدام الالبتوب او الموبايل اثناء تأدية االمتحان .4  

 لضمان تادية االمتحان بدون قطع للكهرباء   UBS. تجهيز االنترنيت ب جهاز حماية   5

 لمتابعة سير االمتحانات من خالل الكاميرا. Google Meet. استخدام خاصية 6
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9201-2018الدراسي للعام(  التكميليالدور  النهائية ) متحاناتاالجدول   

 اليوم التاريخ االول الثاني الثالث الرابع  الخامس السادس

 االربعاء  GBD SM 1 /7 /2020     نسائية 

 الخميس SM  PP EL 2 /7 /2020 عيون 

   ID HSF3 ML 4 /7 /2020 السبت 

 االحد English 5 /7 /2020 ديمقراطية    اطفال 

 االثنين  Surgical  PPH ECPD 6 /7 /2020 مفاصل  

 الثالثاء MBM 7 /7 /2020    جلدية 

 االربعاء  NS ET 8 /7 /2020   كسور  

 ENT CP   MP 9 /7 /2020 الخميس 

   PHC SM HDTD 11 /7 /2020 السبت 

    CLS  HSF 12 /7 /2020 االحد 

 

 

ساعة.  ربعقبل  والتحضير لالمتحان  ظهرا 12.تبدأ االمتحانات الساعة التاسعة صباحا لغاية الساعة  1 

باداء االمتحان ويطلب منه مراجعة التسجيل او اللجنة  قوائم ال.اليسمح الي طالب لم يرد اسمه في 2

 االمتحانية الستحصال الموافقة على اداء االمتحان.

الصورة الشخصية لاليميل الرسمي .تبديل يجب  .3  

. يجب مراعاة استخدام الالبتوب او الموبايل اثناء تأدية االمتحان .4  

 لضمان تادية االمتحان بدون قطع للكهرباء   UBSتجهيز االنترنيت ب جهاز حماية   . 5

 لمتابعة سير االمتحانات من خالل الكاميرا Google Meet. استخدام خاصية 6
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