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اختبارات الفصل الدراسي الثاني( )372
أعزاءنا الطالب...........
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ترحب بكم ....
وتسأل هللا تعالى لكم النجاح والتوفيق في االختبارات.

تنبيه:
في حال مواجهة أي صعوبة في الوصول إلى قاعة االختبار أو أي مشاكل أخرى توجه فورا إلى مقر اللجنة
اإلعالمية لالختبارات في وحدة اإلرشاد األكاديمي.
الدور الرابع غرفة  247بالقرب من الدور الثاني من مصلى الكلية.
اللجنة اإلعالمية لالختبارات.
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تعـليمـــــات االخـتبـــارات للفصل الثاني ()372
 -1تعرف على جدول االختبارات ،وتأكد من (يوم االختبار وتاريخه -اسم المقرر
ورمزه  -رقم الشعبة -رقم القاعة) من خالل الموقع اإللكتروني لكلية
الشريعة والدراسات اإلسالمية.
 -2تجنب االنتظار بالقرب من قاعات االختبارات بعد االنتهاء من االختبار ألن
ذلك يسبب التشويش على زمالئك.
-3الدخول إلى قاعة االختيار يكون قبل الساعة الثامنة للجلسة األولى ،وقبل
الساعة العاشرة والنصف للجلسة الثانية ،ولن يسمح بالدخول بعدها.
 -4يمنع استخدام الجوال بأي شكل من األشكال داخل قاعات االختبارات.
 -5يجب اصطحاب إثبات الشخصية( البطاقة الجامعية ،بطاقة األحوال )....
وسيحرم من االختبار كل من ال يصطحب إثبات الشخصية.
-6وضع المذكرات والكتب في الخزائن المخصصة لذلك ،ويمنع إدخالها لقاعات
االختبارات.
 -7يمنع الخروج من قاعة االختبار قبل مضي نصف ساعة على بداية االختبار.

تنبيه:

في حال مواجهة أي صعوبة في معرفة قاعة االختبار أو أي مشاكل
أخرى يرجى التوجه مباشرة إلى مقر اللجنة اإلعالمية لالختبارات في وحدة
اإلرشاد األكاديمي /الدور الرابع غرفة  247بالقرب من الدور الثاني من مسجد
الكلية.

اللجنة اإلعالمية لالختبارات
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توزيع قاعات االختبارات على األدوار

 الدور الثالث( األول) :قاعات برنامج الدراسات وتشمل األقسام التالية:
 .1قسم القرآن وعلومه.
 .2قسم السنة وعلومها.
 .3قسم العقيدة.
 .4قسم القراءات.
 الدور الرابع( الثاني) :قاعات اختبارات:
 .1قسم األنظمة.
 .2قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية.
 الدور الخامس( الثالث) :قاعات برنامج الشريعة ،وتسمل األقسام التالية:
 .1قسم الفقه.
 .2قسم أصول الفقه.

تنبيه:

في حال مواجهة أي صعوبة في الوصول إلى
قاعة االختبار أو أي مشاكل أخرى توجه فورا إلى مقر اللجنة اإلعالمية
لالختبارات في وحدة اإلرشاد األكاديمي.
الدور الرابع غرفة  247بالقرب من الدور الثاني من مصلى الكلية.

اللجنة اإلعالمية لالختبارات

