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Dear students, 
 
This is for your kind attention that the final exams 
of this academic semester will be “online” (through 
the Internet).  You can access the final exams 
schedule via the Students’ Account DU SIS on DU 
Website. 
 
Kindly pay due attention to the following important 
final exams instructions: 
 

 The exam is set for two (2) hours. 

 Every exam is given one (1) attempt only. 

 The final exam will be available for four (4) 

hours starting time as announced in the final 

exam schedule. For example, BUSS201 exam is 

set from 8:30 to 10:30; hence, the exam 

availability is 8:30 to 12:30 where you can start 

this exam at any time starting 8:30 knowing that 

it will automatically ends at 12:30. Another 

example, FINA224 is set from 16:30 to 18:30; 

hence, the exam availability will is 16:30 to 

20:30. 

 

 Results will be available through DU SIS 
system starting from 13 June 2021. 

 

 The device you use in your exams (desktop, 
laptop, tablet, or any other) affects your 
exam experience and hence affects your 
results; therefore, select the one that gives 
you the best experience possible! 
 

 
Wishing you very good luck in all your exams. 

 

الطلبة،نا ئأعزا  
 

 نفيدكم 
ً
 لهذا الفصل الدراسي  النهائية الختباراتبأن جميع علما

نت) "ُبعدعن " ستكون يمكنكم الطالع عىل و  . (عن طريق اإلنتر
حساب  عىل DU SIS خالل  من ةالنهائي اإلختباراتجدول 
 عىل موقع الجامعة .  الطالب 

 
 : ألهميتها نرجو منكم النتباه للمعلومات التالية كما 

 

  ي  الختبار مدة
 . ساعتانالنهان 

  ي  الختبار يعىط
 . محاولة واحدة فقطالنهان 

  ة أرب  ع ساعات متتالية لتأديته ي فتر
يعىط اإلختبار النهان 

ة مع ساعة بدء الختبار حسب التوقيت  بحيث تبدأ الفتر

ي جدول اإلختبارات
يبدأ اختبار مادة  ،مثال . المعلن ف 

BUSS201   ة هذا  10:30حتر  08:30عند الساعة لذا فإن فتر

. أي 12:30وحتر الساعة  08:30الختبار تكون من الساعة 

ي أي  كمأنه يمكن
بدء هذا الختبار، والذي مدته ساعتان، ف 

ي تمام  08:30ساعة بدء من الساعة 
 بأنه سوف يغلق ف 

ً
علما

 عند  ARAB101يبدأ اختبار مادة  ،مثال آخر . 12:30الساعة 

ة هذا الختبار تكون  16:00حتر  14:00الساعة  لذا فإن فتر

بدء  كم. أي أنه يمكن18:00وحتر الساعة  14:00من الساعة 

ي أي ساعة بدء من 
هذا الختبار، والذي مدته ساعتان، ف 

ي تمام الساعة  14:00الساعة 
 بأنه سوف يغلق ف 

ً
 .18:00علما

 

 نظام طريق عن للمقررات النهائية الدرجات تظهر DU 

SIS  2021 ي وني و 13 ابتداًء من تاري    خ . 

  بما أن الختبارات ستكون عن بعد، فإن اختيار الجهاز
ي أو محمول أو لوحي أو غتر فيه  المستخدم )كمبيوتر مكتت 

ي مدى ذلك( 
عىل فهم الختبار  قدرتكمله دور كبتر ف 

ي تأديته مما يؤثر عىل الدرجة ال تكموراح
نهائية له. لذا ف 

 إمكانيةيجب التأكد من استخدام الجهاز الذي يوفر أقىص 
 تأدية الختبار بأفضل شكل ممكن. من 

 

ي النجاح التوفيق و متمنير  لكم 
 ! الختباراتف 
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