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قسم المحاسبة

2021 -2020الفصل االول للعام الدراسي  - الدور االول - جدول االمتحانات النهائية 

.ظهرا ولجميع االيام (12:00)صباحاً ولغاية الساعة  ( 9:00 )يكون موعد أداء االمتحانات الساعة . 1

 على جهاز Google meet وGoogie class roomيكون االمتحان من خالل االيميل الرسمي للكلية وعلى الطالب تثبيت تطبيقات . 3

.الهاتف النقال المستخدم باالمتحان

.التأكد من تاريخ وموضوع المادة. 2

هذا الجدول يشمل مواد االمتحان االلكتروني فقط أما بخصوص مادة مبادئ المحاسبة سيتم االمتحان بها في موعد الحق بعد االنتهاء من . 11

.االمتحانات االلكترونية وسيتم ابالغكم به في حينها

 وبالتالي ال يعتبر Class room سيؤدي الى اختفاء معلومات الطالب من منصة ال Class roomاالنتباه الى ان االنسحاب من برنامج ال - 10

.مشارك في االمتحان

 فقط دون كتابة اي شئ آخر غير االسم ويتطلب ذلك تفعيل Google meetالخاص ب  (Chat)يسجل الطالب اسمه في حقل الدردشة . 9

meetمن خالل الرابط الذي سيصل عن طريق Class roomفي جهاز المستخدم عبر االيميل .

 - 07706220420)في حالة وجود معوقات او مشاكل خالل االمتحان يرجى االتصال بارقام الهواتف النقالة للجنة االمتحانية الخاصة بالقسم . 8

( .acc.rep@duc.edu.iq)ِاو ارسال رسالة الى االيميل الرسمي للقسم  (07710056755

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

جميع جهات االتصال لمنع انقطاع االمتحان  ( BLOCK)لقطع االمتحان عنه وفي حاله استخدام شبكة السيم كارت كمزود لالنترنت يجب حجب 

.خالل االتصال او الرسائل الواردة للجهاز

وضع صورة شخصية رسمية مميزة لمالمح وجه الطالب وكتابة االسم الرباعي باللغة العربية حصرا، وبخالفه يتحمل الطالب مسؤولية عدم . 6

.االلتزام بالتوجيه

.Google formيكون اداء االمتحان بأستخدام جهاز الكومبيوتر او الهاتف النقال او االجهزة اللوحية بصورة مباشرة على ال. 5

. لذا على الطالب تأمين وسيلة اتصال احتياطية كجهاز او مزود خدمة االنترنت

ضرورة ارتداء الزي الرسمي للطالب اثناء تأدية االمتحان واالستعداد قبل فترة مناسبة من بدءه، مع مالحظة فتح الكاميرا في حال طلب اللجنة .  4

.االمتحانية او الفريق الوزاري ذلك


