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قسم هندسة تقنيات األجهزة الطبية

جدول امتحانات الفصل االول النظري للعام الدراسي (2021-2020)

الفيزياء الطبية حضوريا الحقا, الرياضيات, سيتم االمتحان بالمواد الدراسية اسس الهندسة الكهربائية

.يكون موعد امتحان جميع المراحل الساعة التاسعة صباح ولمدة ساعتين. 1

.التأكد من تاريخ وموضوع المادة .  2

.المشاركة باالمتحان تكون بالزي الرسمي مع تهيئة مايثبت ھوية الطالب . 3

Google meet و Google class roomيكون االمتحان من خالل االيميل الرسمي للكلية ويثبت الطالب تطبيق و .  4

. او بأستخدام األوراقGoogle formيكون اداء االمتحان بأستخدام جهاز الكومبيوتر او التلفون او االجهزة اللوحية اما بصورة مباشرة على  . 5

 ويكتب الطالب اسمه واسم المادة والقسم A4في حالة االجابة على الورقة يستخدم وجه واحد من الورقة و بالقلم الجاف االزرق او االسود وحجم الورقة . 6

.pdfوالشعبة على الجانب االيمن العلوي الورقة مع توقيع لكل االوراق مع تسلسل االوراق وكتابة السؤال وترسل اوراق االجابة بملف موحد على شكل 

في حالة استخدام جهاز الموبايل لالمتحان يجب ان يفعل الطالب وضع الطيران ثم تشغيل الواي فاي لمنع استالم المكالمات اثناء االمتحان لمنع قطع االمتحان . 7

 (BLOCK). وفي حالةاستخدام شبكة السيم كارت يجب حجب جميع جهات االتصال لمنع انقطاع االمتحان خالل االتصال او الرسائل الواردة للجهاز

او  (07718403950  /07701669394)في حالة وجود معوقات او مشاكل خالل االمتحان يرجى االتصال بارقام تلفونات اللجنة االمتحانية الخاصة بالقسم . 8

 .(med.exam@duc.edu.iq)ارسال رسالة الى االيميل الرسمي للقسم 

.احتفاظ الطالب بالورقة االمتحانية االصلية وتسليمها الى اللجنة االمتحانية عند رفع الحظر. 9

 وعدم كتابة اي شئ غير االسم ويتطلب meet من خالل الرابط الذي سيصل عن طريق Class roomالخاص في   (Chat)يسجل الطالب اسمه في حقل ال . 10

. الخاص بجهاز المستخدم عبر االيميلGoogle meetذلك تفعيل 

  وبالتالي ال يعتبر مشارك في Class room سيؤدي الى اختفاء معلومات الطالب من منصة ال Class roomاالنتباه الى ان االنسحاب من برنامج . 11

.  االمتحان


