
  

 

 مالحظة:

 .ظهرا 10099 لغاية صباحا   0099 الساعة المراحل ولجميع والتقويمية والحضورية االلكترونية االمتحانات تبدأ .1

 املرحلة الرابعة املرحلة الثالثة املرحلة الثانية املرحلة االولى اليوم / التاريخ

 بالغين )حضوري(  9/6/2222الخميس     
 علم االجتماع

 )الكتروني(

علم النفس  –وبائيات)الكتروني( 

 )الكتروني(

  امراض )الكتروني(  11/6/2222السبت     
قضايا واتجاهات في التمريض 

 )الكتروني(

 11/6/2222االثنين     
اساسيات 

التمريض 

 )حضوري(

 

تمريض 

 )حضوري(أطفال

 نسائية –

 )حضوري(

 تعزيز صحي )الكتروني(

   )الكتروني(حاسبات   11/6/2222الثالثاء     

 11/6/2222     االربعاء
مصطلحات طبية 

 )الكتروني(
 

إحصاء 

  -الكتروني( )حياتي

 طرق بحث

 )الكتروني(

 

    16/6/2222  الخميس 
-صحة االسرة واملجتمع )حضوري( 

 نفسية وعقلية )حضوري( صحة

 11/6/2222السبت    
اللغة االنكليزية 

 )الكتروني(
 

حقوق 

 )الكتروني(اإلنسان

اللغة  –اللغة العربية )الكتروني( 

 العربية )الكتروني(

 22/6/2222االثنين     
فسلجة 

 حضوري()

احياء مجهرية 

 )حضوري(
  

  22/6/2222االربعاء   
اللغة االنكليزية 

 )الكتروني(
  

   21/6/2222   الخميس

نمو 

- )حضوري(ونماء

 )حضوري(تغذية

 

   )الكتروني( االدوية  26/6/2222    االحد  

 حاالت حرجة )حضوري(    21/6/2222     الثالثاء

-0202الدراسي للعام  الثانيجدول امتحانات الكورس 

 التمريض  كلية –جامعة ذي قار  0200

 ةللدراستين الصباحية والمسائي



 لالمتحان الدخول لتسجيل ساعة ربع قبل المنصة الى الدخول , الحضوري لالمتحان ساعة نصف قبل الحضور .0
 . االلكتروني

 محاولة يعتبر وحملها االمتحانية القاعة الى االخرى االلكترونية واالجهزة الذكية والساعات الموبايل أدخال يمنع .3
 .للغش

 الجامعية. الهوية حمل الطالب على يجب .4
 ضمن االجوبة بأرسال والتقيد االلكترونية االمتحانات ألجراء زمةاال الفنية المستلزمات توفير الطلبة جميع على .5

 ا .الكتروني االجابات استالم غلق تموسي كان سبب ألي الوقت تمديد يتم لن حيث لالمتحان المحدد الوقت
 ةهوي ابراز خالل من ذلك ويتم االلكتروني االمتحان بداية قبل هوياتهم عن للتعريف االستعداد الطلبة جميع على .6

 اللجنة اعضاء امام الكامرات لفتح االستعداد الطلبة على يتوجب حيث االمتحانية اللجنة اعضاء أحد امام الطالب
 .االمتحان مدة خالل ذلك منهم يطلب وقت اي في االمتحانية

 بها يتواجد او عامة نتكو  ال ان على مناسبة اماكن ضمن االلكترونية االمتحانات اداء الطلبة جميع على .7
 .راسب واعتباره االمتحان من الطالب اخراج سيتم وبخالفة آخرين اصاشخ

 الرسمي. بالزي االلتزام الرجاء االعزاء طلبتنا .8
 القانونية التبعات كافة ويتحمل االمتحان من اخراجه سيتم اعاله التعليمات من باي الطالب التزام عدم حال في .0

 .بذلك
 

 

 

 


