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 جامعة فلسطين

  الجامعة متطلبات - 0202-0202ول األ الدراسي الفصلامتحانات جدول 
  

  بكالوريوس 
 

 
 
 

الجامعة متطلبات - 0202-0202ول األ الدراسي الفصلامتحانات جدول   
  

المتوسطلدبلوم ا    
 

 الفترة المسائية الفترة الصباحية المادة اليوم التاريخ
 20:22-20:22 20:22-22:22 اللغة اإلنجليزية األحد 02/20/0202
 20:22-20:22 22:22-20:22 إسالمية ثقافة اإلثنين 02/20/0202
 20:22-20:22 20:22-22:22 مهارات الحاسوب الثالثاء 00/20/0202
 20:22-20:22 22:22-20:22 ت اإلسعاف والطوارئ مهارا الثالثاء 00/20/0202
 20:22-20:22 20:22-22:22 اللغة العربية األربعاء 02/20/0202

 
 
 
 
 

 الفترة المسائية الفترة الصباحية المادة اليوم التاريخ
 10:11-10:11 00:11-01:11 مهارات الحاسوب األحد 02/20/0202
 20:22-20:22 20:22-22:22 صحة وتغذية األحد 02/20/0202
 20:22-20:22 22:22-20:22 والقيادة االتصالمهارات  األحد 02/20/0202
 10:11-10:11 00:11-01:11 (0ليزية/لغة إنجليزية)لغة إنج اإلثنين 02/20/0202
 20:22-20:22 20:22-22:22 وعربية دراسات فلسطينية اإلثنين 02/20/0202
 20:22-20:22 22:22-20:22 القدس تاريخ وحضارة اإلثنين 02/20/0202
 10:11-10:11 00:11-01:11 دراسات إسالمية الثالثاء 00/20/0202
 20:22-20:22 20:22-22:22 اللغة العربية الثالثاء 00/20/0202
00/20/0202  20:22-20:22 22:22-20:22 حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون  الثالثاء 
00/20/0202  20:22-20:22 22:22-20:22 تاريخ حضارات العالم الثالثاء 
 10:11-10:11 00:11-01:11 مهارات االتيكيت والبروتوكول األربعاء 02/20/0202
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للطلبة بخصوص االمتحانات النهائيةتعليمات   

 

 حسب جدول االمتحانات الُمعلن.سيتم عقد جلستين لكل مساق  .1

 من موعد بداية االمتحان. دقائق 11ال يسمح بدخول الطالب بعد  .2

 الطلبة أكثر من جلسة واحدة ومن يدخل أكثر من جلسة تعتبر عالمته راسب.يمنع دخول  .3

 التأكد من توفر إنترنت خالل فترة تقديم االختبار على الجهاز الذي سيؤدَّى من خالله. .4

عند انقطاع االنترنت خالل تأدية االختبار، تجنب إغالق الصفحة أو الخروج منه خالل فترة االنقطاع  .5

 العطل لكي ال تفقد فرصة اكمال االختبار. وخالل فترة اصالح

االمتحانات مبنية بنفس آلية االمتحانات الورقية، وبشموليتها، وتنوعها وتكون منشأة من بنك األسئلة  .6

 ولن يكون هناك تشابه في األسئلة بين الطالب.

 تلقائياً.االنتباه للوقت الظاهر في الشاشة، في حال انتهاء الوقت سيتم انهاء االمتحان  .7

 عند بلوغ السؤال األخير سيظهر زر انهاء االختبار، قم بالضغط عليه إلنهاء االختبار وتسليم اإلجابات. .8

م طلب غير مكتمل إلكتروني من صفحة يقدم تفي حالة تعذر الطالب عن تقديم االمتحانات النهائية يت .9

وحتى تاريخ  21/12/2121، خالل الفترة ما بين ضمن شروط األعذار المقبولة الطالب

 على أن يتم تسليم األوراق الثبوتية المعتمدة عن العذر إلى الكلية. 27/11/2121

وحتى  31/11/2121سيتم فتح باب تقديم طلبات المراجعة بشكل إلكتروني خالل الفترة  .11

16/12/2121. 

 عند انتهاء الوقت الزمني سيتم احتساب األسئلة الغير مجابة خاطئة. .11

حدوث أي مشاكل تقنية أثناء تقديم االمتحانات يتم مراجعة لجنة متابعة االمتحانات من خالل في حالة  .12

 :الهواتف التالية

89550785858، أ.مروة رمضان/ 8955005950، أ.رائف بركة/ 8955009950/ أ. إياد المصري  

 


