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  القـاعة  الى  شخصيةال  والحقـائب  الدراسية  والكتب  االلكترونية  والساعات  المحمول  الهاتف  ادخال  يجوز ال1.
.المنازل  في  تركها  يفضل  لذلك مطلقـا،  االمتحانية

.خرىا   مقـاعد  الى  التنقـل  يجوز  ال  حيث  لهم،  المخصصة  االماكن  في  الجلوس  الطلبة  جميع على2.

  حالة  تعتبر  لكذ  وخالف االمتحانات،  اثناء  االجتماعي  التواصل  منصات  خالل  من  الطلبة  تواصل  يجوز ال3.
.غش

  الحالي  الدراسي  امالع  خالل  الدراسية  المواد  بجميع راسباً  الطالب  يعتبر  الغش  محاولة  او  الغش  حالة في4.
.الطلبة  انضباط  قـانون  الى  استناداً   )2022/2021(

  الحضورية  تحاناتاالم  خالل  الطالب  بها  يلتزم  ان  يجب  ضرورة )االبيض  القميص( للطالب  الرسمي  الزي ان5.
.االلكترونية و

  يحق  ال الكلية،  مجلس  قبل  من تأجيل  قرار  او يسمح  رسمي  عذر  بال  االول  الدور  في  الطالب  غياب  حال في6.
   .ةالوزاري  التعليمات  الى  استناداً   مرحلته في راسباً  يعتبر  و  الثاني  الدور  اداء له

  كل  في  درجات 10 الطالب  من  يستقطع ,كان  سبب  وألي  الثاني  الدور  في  االمتحان  أداء  حال  في7.
.الثاني  الدور  في  يؤديها  مادة



  تداول  يجوز  وال ،الرصاص  بالقـلم  االجابة  يجوز  وال االزرق،  الجاف  القـلم  باستخدام  االجابة تتم8.
.الطلبة بين  القرطاسية

.العلمية المادة  اطار  خارج  االمتحاني الدفتر  داخل  شيء  اي  كتابة  يجوز ال9.
  .االمتحاني الدفتر  من  ورقة  اي  تمزيق  يجوز ال10.
 المعقمات،  اماستخد  و  الكمامة  ارتداء  بدون  االمتحانية القـاعة  الى  الدخول  للطالب  يجوز ال11.

.العامة المةوالس  الصحة  لجنة  بتوصيات  التام  وااللتزام االجتماعية،  التجمعات  وتالفي
  .متحاناال من  االولى ساعة  النصف انتهاء  بعد  اال  االمتحانية القـاعة  مغادرة  يجوز ال12.
  وسيتم  دراسيةال  االجور  تسديد  بدون  االمتحانات  اداء  المسائية  الدراسات  لطلبة  يجوز ال13.

.االمتحان منصة  من  المخالفين  الطلبة  حسابات  حجب



  قبل  التواجد  بةالطل  على  ويجب صباحا،  التاسعة  الساعة  تمام  في  الحضوري  االمتحان يبدأ14.
  .االمتحان بدء  من مناسب  وقت

  اون  التواجد  ةالطلب  على  ويجب  ظهرا  الواحدة  الساعة  تمام  في  االلكتروني  االمتحان يبدأ15.
  الخاص  الرابط  عن  نسيعل  الذي  االلكتروني  االجتماع  و لإلجابة االلكترونية  المنصة  في  الين

  اللجنة هتطلب وقت  اي  في  هويته  ابراز  و  الكامرة  فتح  الطالب  على  ويجب .الحقـا  به
.االمتحانية

  الطالب  تحملي  ذلك  وخالف  المحدد  الوقت  انتهاء  قبل  االلكترونية  االجابة  تسليم  يجب 16.
.القـانونية التبعات

  السيد  نم  االستفسار  طلب  الطالب بإمكان االمتحان،  اثناء  مشكلة  اي  مواجهة  حال في17.
.اشكالية  اي  لحل  المقرر  او  القسم  رئيس

  قبل  من  دةالمعتم  االمتحان  منصة  على )االمتحانية القـاعة( صف  الى  انضمامك  من  تأكد18.
.)االمتحانية القـاعة  صف  على  ستنشر  االلكترونية  االمتحانات  جميع( القسم
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القسم الشاغل القاعة عنوان رقم القاعة القسم الشاغل القاعة عنوان رقم القاعة
E كبيرة/ ممر قسم التاريخ / الطابق األول  11 اللغة العربية نهاية ممر قسم اللغة العربية/ األرضي  الطابق 1
E ممر قسم التاريخ/ الطابق األول  12 اللغة العربية نهاية ممر قسم اللغة العربية/ األرضي  الطابق 2
E ممر قسم التاريخ/ الطابق األول  13 اللغة العربية قاعات المكتبة/ األرضي  الطابق 3
E كبيرة/ ممر قسم التاريخ / الطابق األول  14 اللغة العربية قاعات المكتبة/ الطابق األرضي  4
E ركن التاريخ/ ممر قسم التاريخ / الطابق األول  15 اللغة العربية قاعات المكتبة/ الطابق األرضي  5
E مقابل / اإلنكليزية ممر قسم اللغة/ الطابق األول 

رئاسة القسم 16 اللغة العربية قاعات المكتبة/ الطابق األرضي  6

E قاعة / ممر قسم اللغة اإلنكليزية/ الطابق األول 
الدراسات العليا 17 الجغرافية قاعات / مرأب السيارات / الطابق األرضي 

المناقشات الجديدة 7

E ممر قسم اللغة اإلنكليزية/ الطابق األول  18 الجغرافية الحديقة الداخلية قاعات/ الطابق األرضي  8
E ممر قسم اللغة اإلنكليزية/ الطابق األول  19 الجغرافية الحديقة الداخلية قاعات/ الطابق األرضي  9
E ممر قسم اللغة اإلنكليزية/ الطابق األول  20 E كبيرة/ ممر قسم التاريخ /  الطابق األول 10



يةكلية الترب/ جامعة ميسان    
ةالمركزي  االمتحانيةاللجنة  

القسم الشاغل القاعة عنوان رقم القاعة القسم الشاغل القاعة عنوان رقم القاعة
الرياضيات ممر قسم الرياضيات/ الطابق الثاني  31 E ممر قسم اللغة اإلنكليزية/ الطابق األول  21
الرياضيات ممر قسم الرياضيات/ الطابق الثاني  32 E القاعة / ممر قسم اللغة اإلنكليزية / الطابق األول 

الكبيرة 22

الرياضيات ممر قسم الرياضيات/ الطابق الثاني  33 E القاعة / ممر قسم اللغة اإلنكليزية / الطابق األول 
الكبيرة 23

الرياضيات القاعة / ممر قسم الرياضيات/ الطابق الثاني 
الكبيرة 34 الرياضيات مختبر / ممر قسم الجغرافية / الطابق الثاني 

الحاسبات 24

الرياضيات القاعة / ممر قسم الرياضيات/ الطابق الثاني 
الكبيرة 35 الرياضيات مختبر / ممر قسم الجغرافية / الطابق الثاني 

الحاسبات 25

التاريخ كبيرة/ ممر قسم الفيزياء  36 الرياضيات ممر قسم الجغرافية/ الطابق الثاني  26
التاريخ كبيرة/ ممر قسم الفيزياء  37 الرياضيات ممر قسم الجغرافية/ الطابق الثاني  27
الفيزياء كبيرة/ ممر قسم الفيزياء  38 الرياضيات ممر قسم الجغرافية/ الطابق الثاني  28
الفيزياء كبيرة/ ممر قسم الفيزياء  39 الرياضيات ممر قسم الجغرافية/ الطابق الثاني  29
الفيزياء مختبر الكهرباء/ ممر قسم الفيزياء 40 الرياضيات ممر قسم الرياضيات/ الطابق الثاني  30
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القسم الشاغل القاعة عنوان رقم القاعة
الفيزياء مختبر الحاسبات/ ممر قسم الفيزياء 41

العلوم التربوية ممر قسم العلوم التربوية/ الطابق األرضي  42
العلوم التربوية كبيرة/ ممر قسم العلوم التربوية / الطابق األرضي  43
العلوم التربوية كبيرة/ ممر قسم العلوم التربوية / الطابق األرضي  44
العلوم التربوية ممر قسم العلوم التربوية/ الطابق األرضي  45
علوم القران كبيرة/ ممر قسم علوم القران / الطابق األول  46
علوم القران كبيرة/ ممر قسم علوم القران / الطابق األول  47
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