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مالحظة )1( :تجري االمتحانات في برطلة  /كلية النور الجامعة وفي كركوك بنفس التوقيت من الساعة الثانية عشر ظهرا ً وحتى الساعة الثالثة عصراً.
( )2على الطلبة جلب هوية الجامعة أو أي مستمسك آخر.
( )3التزام بالتعليمات االمتحانية كافة ويمنع ادخال أجهزة الموبايل الى القاعات االمتحانية.

