
المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانٌةالمرحلة االولىالتارٌخالٌوم

حولالكٌمٌاء الحٌاتٌة22/3/2021االثنٌن

طب عٌون االطفالفسلجة العٌن والرؤٌا23/3/2021الثالثاء

طرق بحثحموق االنسان24/3/2021األربعاء

حولسلون مهن25/3/2021ًالخمٌس

مشاكل العٌن الجهازٌةاالحٌاء27/3/2021السبت

اللغة االنكلٌزٌةادوٌة28/3/2021االحد

حاسوبمصطلحات طبٌة29/3/2021االثنٌن

اشعة وشونار العٌنصحة عٌنٌة30/3/2021الثالثاء

اللغة االنكلٌزٌةحاسوب31/3/2021االربعاء

اللغة االنكلٌزٌة04/01/2021الخمٌس

اللغة االنكلٌزٌة04/03/2021السبت

مالحظات

:

.الحضور بالزي الرسمً مع تهٌئة ماٌثبت هوٌة الطالب . 3

لسم تمنٌات البصرٌات

2021-2020للعام الدراس ي - الدور الاول - جدول الامتحانات الفصلية

صباحا ( 12:30 - 11:00)ٌكون موعد امتحان جمٌع المراحل الساعة . 1

.التأكد من تارٌخ وموضوع المادة . 2

Google meet وGoogie class roomٌكون االمتحان من خالل االٌمٌل الرسمً للكلٌة وٌثبت الطالب تطبٌك . 4

. او بأستخدام االوراق Google formٌكون اداء االمتحان بأستخدام جهاز الكومبٌوتر او التلفون او االجهزة اللوحٌة اما بصورة مباشرة على ال. 5
 A4فً حالة االجابة على الورلة ٌستخدم وجه واحد من الورلة و بالملم الجاف االزرق او االسود وحجم الورلة . 6

وٌكتب الطالب اسمه واسم المادة والمسم والشعبة على الجانب االٌمن العلوي من الورلة مع تولٌع لكل االوراق

.pdfمع تسلسل االوراق وكتابة السؤال وترسل االجابة على شكل 
فً حالة استخدام جهاز الموباٌل لالمتحان ٌجب ان ٌفعل الطالب وضع الطٌران ثم تشغٌل الواي فاي لمنع استالم المكالمات اثناء. 7

جمٌع جهات االتصال لمنع  ( BLOOK)االمتحان لمنع لطع االمتحان وفً حاله استخدام شبكة السٌم كارت ٌجب حجب 

انمطاع االمتحان خالل االتصال او الرسائل الواردة للجهاز
فً حالة وجود معولات او مشاكل خالل االمتحان ٌرجى االتصال بارلام تلفونات اللجنة االمتحانٌة الخاصة. 8

 .(optics.rep@duc.edu.iq )او ارسال رسالة الى االٌمٌل الرسمً للمسم  (07717107894 )بالمسم 



احتفاظ الطالب بالورلة االمتحانٌة االصلٌة وتسلٌمها الى اللجنة االمتحانٌة عند رفع الحظر. 9

 وعدم كتابة اي شئ غٌر االسم وٌتطلب ذلن تفعٌل Google meetالخاص ب  (Chat)ٌسجل الطالب اسمه فً حمل ال . 10

meetمن خالل الرابط الذي سٌصل عن طرٌك Class roomفً جهاز المستخدم عبر االٌمٌل 

 سٌؤدي الى اختفاء معلومات Class roomاالنتباه الى ان االنسحاب من برنامج ال - 11

 وبالتالً ال ٌعتبر مشارن فً االمتحانClass roomالطالب من منصة ال 
















































































