
قسم تقنیات المختبرات الطبیة
جدول امتحانات الدورالثاني - للعام الدراسي 2020/2019

المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة االولىالتاریخالیوم

ادارة مختبرات وتدریس طرق الفایروسات والفطریاتالكیمیاء الحیاتیة السریریةالسلوك المھني واالمان26/10/2020االثنین
البحث

اللغة االنكلیزیةتطبیقات الحاسوبعلم االحیاء الجزیئيالكیمیاء العامة27/10/2020الثالثاء

المناعة السریریةامراض الدماالنسجة العامة حقوق انسان ودیمقراطیة28/10/2020االربعاء

عطلة المولد النبوي29/10/2020الخمیس

علم االمراض النسیجیةالكیمیاء السریریةاللغة االنكلیزیةتشریح ومصطلحات طبیة31/10/2020السبت

الطفیلیات الطبیةاللغة االنكلیزیةالجراثیم الطبیةتطبیقات الحاسبة االلكترونیة1/11/2020االحد

نقل الدمعلم المناعةالطفیلیات الطبیة اللغة االنكلیزیة2/11/2020االثنین

الكیمیاء السریریة النتقدمة   التقنیات المختبریة المتقدمةالفسلجة البشریةعلم االحیاء البشري 25/10/2020االحد

البكتریا التشخیصیةعلم االمراض النسیجیةاجھزة مختبرات3/11/2020الثالثاء

الوراثة البشریة4/11/2020االربعاء

مالحظات:

1. یكون موعد امتحان المرحلة الثانیة والثالثة والرابعة الساعة(9:30-12:30)والمرحلة االولى الساعة (1:00 - 4:00) ظھرا.

2. التأكد من تاریخ وموضوع المادة .

3. الحضور بالزي الرسمي مع تھیئة مایثبت ھویة الطالب .

Google meetو  Googie class room 4. یكون االمتحان من خالل االیمیل الرسمي للكلیة ویثبت الطالب تطبیق

5. یكون اداء االمتحان بأستخدام جھاز الكومبیوتر او التلفون او االجھزة اللوحیة اما بصورة مباشرة على الGoogle form  او بأستخدام االوراق .
 A4 6. في حالة  االجابة على الورقة یستخدم وجھ واحد من الورقة و بالقلم الجاف االزرق او االسود وحجم الورقة

 ویكتب الطالب اسمھ واسم المادة والقسم والشعبة على الجانب االیمن العلوي من الورقة مع توقیع لكل االوراق
.pdf مع تسلسل االوراق وكتابة السؤال وترسل االجابة على شكل 

7. في حالة استخدام جھاز الموبایل لالمتحان یجب ان یفعل الطالب وضع الطیران ثم تشغیل الواي فاي لمنع استالم المكالمات اثناء
 االمتحان لمنع قطع االمتحان وفي حالھ استخدام شبكة السیم كارت یجب حجب (BLOOK ) جمیع جھات االتصال لمنع 

انقطاع االمتحان خالل االتصال او الرسائل الواردة للجھاز
8. في حالة وجود معوقات او مشاكل خالل االمتحان یرجى االتصال بارقام تلفونات اللجنة االمتحانیة الخاصة

. (  mls.rep@duc.edu.iq  )  بالقسم ( 07705338003 ) او ارسال رسالة الى االیمیل الرسمي للقسم 
9. احتفاظ الطالب بالورقة االمتحانیة االصلیة وتسلیمھا الى اللجنة االمتحانیة عند رفع الحظر

10. یسجل الطالب اسمھ في حقل ال (Chat) الخاص ب Google meet  وعدم كتابة اي شئ غیر االسم ویتطلب ذلك تفعیل 
 meet من خالل الرابط الذي سیصل عن طریقClass room  في جھاز المستخدم عبر االیمیل

11- 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


