
  جامعة جرش

  م١٣/٥/٢٠٢٣         إعـــــــــــــــــــــــــالن
  

  والطلبة الوافدین )القدامى والجدد( مواعید امتحانات فحص المستوى
ول     رة القب ن دائ جیل تعل رش  والتس ة ج ي جامع ص ف ات فح د امتحان ن مواعی ع

تدراكیة واد االس توى للم ة( المس ھ اللغ ة٩٩العربی ة االنجلیزی وب ، ا٩٩، اللغ  )٩٩لحاس
ة ع الطلب دامى ( لجمی ان الق دم لالمتح م التق بق لھ م یس ذین ل دد ال ولین الج ى  والمقب عل

  -:التاليعلى النحو  )م٢٠٢٢/٢٠٢٣( الصیفيالفصل 
  

  الموقع  موعد االمتحان  الكلیة  التاریخ  الیوم
  

  األحد

  
  االثنین

  
  م١٦/٧/٢٠٢٣

  
  

  م٢٤/٧/٢٠٢٣

  
  
  

  جمیع الكلیات

  
  العاشرة  صباحاً 

یة الساعة ولغا
 الثانیة عشر

  ظھراً 
  

التواجد قبل الموعد ( 
  ) بنصف ساعة

  
ة  ى كلی مبن
ة  رازي قاع ال
جیل  التس
ا  لتكنولوجی

    المعلومات
  

 

  :إرشادات عامھ

لھویة الجامعیة بالتقدم لالمتحان، إصدار الھویات من قبل لن یسمح ألي طالب ال یحمل او الھویة الجامعیةإحضار  -١
  .الطلبة عمادة شؤون 

تدراكیة  -٢ اقات االس ات المس تكون امتحان ة   onlineس رم الجامع ي ح رازي ف ى ال جیل (مبن ة التس ا قاع لتكنولوجی
 . )المعلومات

ة  -٣ ان الطلب ذا االمتح ن ھ تثنى م رین (یس رى والمجس ة أخ ن جامع ولین م واد )  المنق م الم ت لھ ذین عودل ال
 ).١(مادة مھارات اتصال لغة انجلیزیة  وأ) ١(مادة مھارات اتصال لغة عربیةعودلت لھم االستدراكیة، أو 

 .على الطالب الذي تقدم لالمتحانات قراءة التعلیمات الموجودة على شاشة الحاسوب قبل البدء باالمتحان -٤
 .ردني أدینار ) ٢٥(ھو ) جلیزي،حاسوبنعربي،ا(مستوى  امتحانتكلفة التقدم لكل  -٥
 .یحق لھ التقدم مرة أخرى  المتحان سابقا الالطلبة المتقدمین ل -٦
  الطالبخدمات / على بوابة الطلبةتدخل خاللھا  التي من) Password(على جمیع الطلبة التأكد من كلمة السر  -٧
  .إال من خالل كلمة السر ولن یسمح ألي طالب التقدم لالمتحان ،) نظام الخدمات االلكترونیة(   
  

  :  مھمة مالحظة
في التقدم  یفقد حقھیاب الطالب عن االمتحان في حالة غ

  وعلیھ تسجیل المساق لالمتحان
  

  دائرة القبول والتسجیل                                                                                                                                 

  أسامھ محمد الطیطي                                                                                                                


