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ي تلك المادة .ب
 
.يشير الشكل المظلل اىل ان الطالب مؤجل ف

.التعليمات االمتحانية تصدر الحقا .ج

، فالطالب هو  .أ يجب عىل جميع الطلبة االنتباه اىل االسماء المشمولة باداء امتحان نصف السنة للمؤجلير 

ي قوائم االسماء او ظهور مواد 
 
ي حالة عدم ظهور اسمه ف

 
المسؤول عن تبليغ اللجنة االمتحانية التخاذ الالزم ف

.مختلفة عن ماهو مطلوب


