
المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة االولىالتاریخالیوم

دوائر السیطرةتبرید وتكییف(2)میكانیك الموائعالمواد الھندسیة22 آذار 2021االثنین

تطبیقات الحاسوب(4)تطبیقات الحاسوب(3)اللغة اإلنكلیزیة (2)الھندسة الوصفیة23 آذار 2021الثالثاء

محطات تولید الطاقةانتقال حرارةدینامیك الحرارة(2)حقوق االنسان24 آذار 2021االربعاء

االدارة الھندسیة والسیطرة النوعیةنظریة مكائن واھتزازاتتطبیقات الحاسوب(2)المیكانیك الھندسي25 آذار 2021الخمیس

منظومات التجمیدتصمیم میكانیكيمقاومة الموادریاضیات(1)27 آذار 2021السبت

اللغة االنكلیزیة(4)اللغة االنكلیزیة(3)اللغة االنكلیزیة(1)28 آذار 2021االحد

الطاقة المتجددةتحلیالت عددیة وھندسیةتبرید وتكییف(1)تكنولوجیا الكھرباء29 آذار 2021االثنین

صیانة أجھزة التبرید والتكییفتطبیقات الحاسوب(1)30 آذار 2021الثالثاء

منظومات تكییف الھواءالھندسة الكھربائیة وااللكترونیةریاضیات(2)دینامیك الحرارة(1)31 آذار 2021االربعاء

التعلیمات والمالحظات:

 2. التأكد من تاریخ وموضوع المادة.
ضرورة ارتداء الزي الرسمي للطلبة والجلوس بمكان ھادئ واالستعداد لفتح الكامیرا في حال طلب مراقب الصف او اللجنة االمتحانیة أو الفریق الوزاري ذلك.  .3 

د.فراس معن عبد الستار
رئیس القسم وكالة

في حالة وجود معوقات او مشاكل خالل االمتحان یرجى االتصال بأرقام تلفونات اللجنة االمتحانیة الخاصة بالقسم ( 07700690274- 07702525736 ) او ارسال رسالة الى االیمیل الرسمي للقسم   .8
.(refeng.rep@duc.edu.iq)

قسم ھندسة تقنیات التبرید والتكییف
جدول امتحانات الفصل االول - للعام الدراسي 2021-2020

احتفاظ الطالب بالورقة االمتحانیة األصلیة وتسلیمھا إلى اللجنة االمتحانیة عند رفع الحظر.  .9
10. االنتباه الى ان االنسحاب من برنامج ال Class room سیؤدي الى اختفاء معلومات الطالب من منصة ال Class room وبالتالي ال یعتبر مشارك في االمتحان.

وضع صورة شخصیة رسمیة للطالب في الیمیل الرسمي وكتابة االسم الرباعي باللغة العربیة حصرا وبخالفھ یتحمل الطالب مسؤولیة عدم االلتزام بالتوجیھ.  .4 

1. یكون موعد االمتحان لكافة المراحل الساعة ( السادسة ) مساءا ولمدة  ساعتین.

5. یكون االمتحان من خالل االیمیل الرسمي للكلیة ویثبت الطالب تطبیق Google class room وGoogle meet ویكون أداء االمتحان باستخدام جھاز الكومبیوتر او التلفون او االجھزة اللوحیة اما 
بصورة مباشرة على الGoogle form او باستخدام األوراق .

ویكتب الطالب اسمھ واسم المادة والقسم والشعبة على الجانب األیمن العلوي من   (A4) 6. في حالة االجابة على الورقة یستخدم وجھ واحد من الورقة ویكتب بالقلم الجاف االزرق او االسود وحجم الورقة
.(pdf) الورقة مع توقیع لكل األوراق مع تسلسل االوراق وكتابة رقم السؤال وترسل االجابة على شكل ملف

لمنع استالم المكالمات اثناء االمتحان لمنع قطع االمتحان وفي حالة استخدام شبكة السیم کارت یجب    7. في حالة استخدام جھاز الموبایل لالمتحان یجب أن یفعل الطالب وضع الطیران ثم تشغیل (الواي فاي) 
حجب (BLOCK) جمیع جھات االتصال لمنع انقطاع االمتحان خالل االتصال او الرسائل الواردة للجھاز.
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