
  

          

 كـلـيـة الـتـمـريـض                                                                                                                                                                   جـامـعـة الـكـوفـة          

 م اليو  التاريــــخ  المرحلة األوىل المرحلة الثانية  المرحلة الثالثة  المرحلة الرابعة

 األحد  12/9/2021 كيمياء  1احياء مجهرية ك علم االجتماع عرب   

ي ز ز  13/9/2021 اخالقيات  1ادوية ك ديمقراطية إنكلي   االثني 
ي ك تغذية  علم النفس الطب    ز  الثالثاء 14/9/2021 1حاسبات ك 1إنكلي 

ي ك 1حاسبات ك حقوق انسان تعزيز صح   ز  االربعاء  15/9/2021 1إنكلي 
 الخميس  16/9/2021 2مصطلحات طبية ك 2االدوية ك نمو وتطور  حديثة مواضيع 

ي صحة مجتمع )حضوري(  ز ي ك 2حاسبات ك إنكلي  ز  السبت  18/9/2021 2إنكلي 

 األحد  19/9/2021 1اساسيات )حضوري( ك 2فسلجة مرضية ك صحة االم والوليد )حضوري(  صحة نفسية )حضوري( 

ي ك حضوري( بحث علم  ) حاالت حرجة )حضوري(  ز يــــح )حضوري( ك 2إنكلي  ز  20/9/2021 1تشر  االثني 

ز ك تمريض أطفال )حضوري(  وبائيات )حضوري(   الثالثاء 21/9/2021 2فسلجة )حضوري( ك )حضوري(  1تمريض بالغي 

 االربعاء  22/9/2021 2اساسيات )حضوري( ك )حضوري(  1تقييم صح  ك إحصاء )حضوري(  ادارة وقيادة )حضوري( 

 الخميس  23/9/2021  )حضوري(  2احياء مجهرية ك  

ز ك    االحد  26/9/2021  )حضوري(  2تمريض بالغي 

 مــالحـظــات هــامــة جـــدا:  

ز الصباحية والمسائية  -1  تشمل هذه التعليمات الدراستي 

  امتحانات الدور ال -2
اك فز   ألي سبب كان. عـلـى جـمـيـع الـطـلـبـة االشـتـراك فـي االمـتـحـانـات الـنـهـائـيـة وال يـسـمـح للـطـلـبـة عدم االشير

 ثابز

  الجدول أ -3
ونية الساعة التاسعة صباحا لكافة المراحل الدراسية وحسب األيام المبينة فز  عاله. تبدأ االمتحانات الحضورية وااللكير

 النهائي النظري الحضوري وااللكتروني االمتحان جدول

  الدراسي للعام والمسائية الصباحية للدراستين ثانيال للدور

2020-2021 

 

 



ونيا )ساعتان( ومدة االمتحانات الحضورية )ثالث ساعات( ولكافة المراحل الدراسية.  -4   يتم ادائها الكير
 مدة االمتحان للمواد البر

 يــرجـى االلـتــزام بـكــافــة الـتــوقـيـتــات االمـتـحـانـيـــة.  -5

  الجدول وكل حسب مرحلته و  -6
ا اجباري لكافة الطلبة. تكون المراقبة من خالل الروابط الموجودة فز  يكون فتح الكامي 

  لوحة المفاتيح ctrlيكون تفعيل الروابط أعاله من خالل الضغط عىل ايعاز ) -7
  .(+ايقونة االرتباط التشعب   فز

ام بكافة التعليمات واالبتعاد عن الغش وسيحاسب الطالب.  -8 ز  االلير

 

 *** نـتـمـنـى لـكـم الـنـجـاح والـمـوفـقـيـة ***

 

 اللـجـنــة االمـتـحـانـيــة الـمـركــزيـة لـكـلـيــة الـتـمــريـض                                                                                                 


