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 ملحوظات :
امتحان على ان يبدأ دخول الطالب الى القاعات االمتحانية في تمام يبدأ االمتحان في تمام الساعة )التاسعة ( صباح كل يوم  -0

 الساعة ) الثامنة والنصف( ، وفي حال وافق يوم االمتحان عطلة رسمية يؤجل امتحان ذلك اليوم الى ما بعد االمتحانات .

او النيلي ، او الرصاصي للطالب على الطلبة جميعهم االلتزام بالزي الموحد ) القميص االبيض للجميع ، والبنطلون االسود ،  -8
او الجبة بالوان مقبولة(، ويتحمل الطلبة غير الملتزمين بالزي مسؤولية مخالفتهم وبخالفه  نفسها للطالبات باأللوان، والتنورة 

،  يحرم الطلبة من اداء امتحان ذلك اليوم، وعلى الطلبة وضع الصق تعريفي على هواتفهم النقالة ويكتب عليه اسم الطالب
 ومرحلته وشعبته .

على جميع الطلبة االلتزام بحمل هوية الطالب عند الدخول الى قاعة االمتحان ، وفي داخل القاعة االمتحانية للتحقق منها  -3
 عند تسليم الدفتر االمتحاني وبخالف ذلك يحرم من اداء امتحان ذلك اليوم .

 الكتابة بقلم الجاف وبلون واحد اما االزرق او االسود. -3
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