
تبد أ اختبارات مقررات متطلبات الجامعة يوم الثالثاء 23-4-1442 هـ وعلى

فترتين حسب اآلتي:
 أ- الفترة األولى من الساعة الثالثة مساًء وحتى السادسة مساًء

ب-  الفترة الثانية من الساعة السادسة والنصف مساًء وحتى الساعة التاسعة والنصف مساًء

ج- مدة االختبار ساعة واحدة ويتكون االختبار من 40 سؤال اختياري كحد أقصى، على أن يتاح للط

محاولة واحدة فقط.

تبدأ اختبارات بقية مقررات الجامعة من يوم االربعاء 24 - 4 - 1442 هـ وعلى

ثالث فترات حسب اآلتي:
.
ً
     أ- تكون بداية الفترة األولى الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحا

 وحتى الساعة الواحدة والنصف مساًء.
ً
    ب- تكون بداية الفترة الثانية الساعة الحادية عشر والنصف صباحا

    ج- تكون بداية الفترة الثالثة الساعة الثانية والنصف مساًء وحتى الساعة الرابعة والنصف مساًء.

سوف تتاح جداول االختبارات النهائية من خالل البوابة االلكترونية للطالب

 ويجب االطالع عليها لمعرفة تاريخ وفترة اختبار المقررات المسجلة في

 جداول الطالب . 

 بالجامعة حسب ما
ً
تعقد االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول حضوريا

تم إعالنه في بداية العام الجامعي 1442 هـ، باستثناء مقررات متطلبات

 عن بعد.
ً
الجامعة فسوف تعقد إلكترونيا

ضرورة حضور الطالب إلى الجامعة قبل موعد االختبار بساعة واحدة وابراز

البطاقة الجامعية قبل دخول قاعات االختبارات، ولن يتم السماح بدخول اي

طالب بعد مرور نصف ساعة من بدء االختبار

على الطالب ضرورة إحضار جميع أدواتهم الخاصة باالختبار من أقالم وآالت

حاسبة وغيرها ويمنع تداولها بين الطالب ألي سبب كان مع عدم اصطحاب

االجهزة اااللكترونية الذكية (جواالت، ساعات ذكية، سماعات االذن) الي

داخل قاعة االختبارات.

يجب على كل طالب أو طالبة كتابة جميع البيانات على ورقة اإلجابة لالختبار (

اسم الطالب – الرقم الجامعي – اسم ورمز المقرر- رقم الشعبة - السجل

المدني - توقيع الطالب) في المكان المخصص لذلك.

يجب على جميع الطلبة االلتزام باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية أثناء

حضور االختبارات وااللتزام بالتباعد االجتماعي ولبس الكمامة طيلة

تواجدهم في مقرات الجامعة .
يجب على جميع الطالب والطالبات متابعة جداول االختبارات النهائية بشكل

دوري على البوابة، والتأكد من أسماء ورموز وأماكن وتوقيت اختبار

المقررات .

بخصوص الطالب والطالبات ذوي األمراض المزمنة يجب عليهم التقدم

للكلية بتقارير توضح حالتهم الصحية ليتم تخصيص قاعة لهم تطبق بها

اقصى معايير اإلجراءات االحترازية ألداء اختباراتهم بما يضمن عدم

اختالطهم ببقية الطالب.

يجب إتباع تعليمات سعادة الدكتور/ المشرف على قاعة االختبار  والسادة

 المراقبين خالل مدة االختبارات في قاعة االختبار. 

إرشادات وتعليمات االختبارات النهائية الفصل الدراسي االول
للعام الجامعي 1441-1442 هـ (الطالب والطالبات)
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عدم السماح ألي طالب ال يرتدي الكمامة بدخول قاعات االختبارات.
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات

مع خالص تمنياتنا للطالب والطالبات بالتوفيق 


