
 2022-2021الثاني   الدور - النهائية جدول االمتحانات  :كلية التمريض –جامعة الكوفة 

 المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  التاريخ  اليوم 

   2022 – 9 – 5 االثنين 
1اساسيات تمريض   

 )حضوري( 

1علم االدوية   تمريض صحة االم والوليد  
 )حضوري( 

 تمريض الحاالت الحرجة 
2علم االدوية   )حضوري(   

فسلجة مرضية     
 التغذية   

 )حضوري( 
1احياء مجهرية  وبائيات    

لغة انجليزية    
 علم الحاسوب 

 علم الحاسوب 

   2022 – 9 – 6 الثالثاء 
جسم االنسان  تشريح  

 )حضوري( 
1تمريض بالغين   
 )حضوري( 

بحث طرائق   
 تمريض الصحة النفسية 

 )حضوري( 

2022 -  9 – 7 االربعاء   

2اساسيات تمريض   
 التقييم الصحي  )حضوري( 

 )حضوري( 
 اإلحصاء الحياتي 

 تمريض صحة المجتمع 
 )حضوري( 

 علم النفس  لغة انجليزية  

 علم الحاسوب    2022 – 9 – 8 الخميس 
 2تمريض بالغين 
 )حضوري( 

 نمو ونماء 
 )حضوري( 

والقيادة في التمريض   إدارة    
 )حضوري( 

   2022 – 9 – 10 سبت ال

 كيمياء حياتية 

2احياء مجهرية   

 تمريض األطفال  
 لغة عربية  )حضوري( 

   فسلجة جسم االنسان
 )حضوري( 

 علم االجتماع 

 حقوق االنسان 
 لغة انجليزية 

 الديمقراطية 

   2022 – 9 – 11 حد اال
 مصطلحات طبية

 التعزيز الصحي  -------  ------- 
 اخالقيات التمريض 

 

 ظات مهمة:  مالح
  

 

 

 

 

 

 

 . الساعة التاسعة صباحا تبدأ جميع االمتحانات الحضورية  ولجميع المراحل  -

   صباحا   عاشرة الساعة الولجميع المراحل   االلكترونية ات االمتحان  تبدأ -

 

 

 لى جميع الطلبة مراجعة وااللتزام بالتعليمات المرفقة في الصفحة الثانية للجدول.  ع -

 عذرا للطلبة  دال يعلتعليمات المرفقة اجهل   - 

 اللجان االمتحانية 
 الدراسة الصباحية والدراسة المسائية

22 –  8  – 2022   
 
 
 



 

 : والطالبات ألداء االمتحانتوجيهات خاصة للطلبة 

 .تبدأ جميع االمتحانات الحضورية  ولجميع المراحل الساعة التاسعة صباحا .1

ونيةبدأ جميع االمتحانات االت .2 ةولجميع المراحل الساعة ال لكتر  .صباحا عاشر

ي  .3
ي لوحة اإلعالن ف 

 ألكلية ) لمعرفة القاعة االمتحانية( حضور ألطالب قبل ألموعد ألمحدد لالمتحان بوقت مناسب للتاكد من وجود أسمه ف 

ي  .4
ورة أحضار ألهويته ألجامعية ألنافذة أو تاييد صادر من تسجيل ألكلية يحتوي عىل صورة ألطالب ف   حال فقدأن ألطالب للهوية ألجامعية وال يسمح للطالب بادأء أالمتحان بدونها .  ض 

ونية دقيقة  تحت أي ظرف من الظروف  30ال يسمح بدخول ألقاعة أالمتحانية ألداء أالمتحان بعد مرور   .5  . ويشمل ذلك االمتحانات االلكتر

(. الكتابة أسم ألطالب وألمادة ألدر لإلجابة و يستعمل أقالم ألجاف أالسود او االزرق فقط )  .6 ي
ي ألبيانات ألموجودة عىل غالف ألدفتر أالمتحان 

 سية وبافر

ي   .7
ي باخر مختوم وبخالفه يهمل تصحيح أي دفتر اليحتوي عىل ختم() التاكد من وجود ختم أللجنة أالمتحانية عىل ألدفتر أالمتحان 

 يتم أبالغ مسؤول ألقاعة الستبدال الدفتر االمتحان 

ي لمدة أالمتحان ويتم أكمال ما تبقر  .8
ي حال ألتاخر عن االمتحان اليتم تعويض الطالب باي وقت أضاف 

 .من وقت أالمتحان ف 

ي ايجب عىل ألطالب ألتاكد من سالمة اور  .9
 ق وغالف ألدفتر أالمتحان 

ي حال مخالفة ألطالب لذلك يتم ألغاء أالمتحان لهاخل ألقاعة أالمتحانية وعليه تسليمه ايمنع ألطالب من أدخال ألموبايل منعا باتا د .10
 .ىل ألموظف ألمختص قبل بدء أالمتحان  وف 

ونيةجائر س الاليسمح أدخال الحقائب او علب  .11  خل ألقاعة أالمتحانية. اد او مذكرات دراسية او أي أجهزة الكتر

أم بالسلوك ألمنضبط وأالمتناع منعا باتا عن أي سلوك من شأنه أ الخالل بالنظام وحسن ستر أد  .12  
 ء أالمتحان.  ا أاللتر

ي حال كانت ت .13
ي أداء االمتحاناوصيات ألتدريسي ألمسؤول عن ألمادة ألدر يسمح للطالب بادخال  ألحاسبة أليدوية ف 

ورة ف   سية تسمح بذلك كض 

ي حال حصول ذلك ستعد حالة غش   .14
 .يمنع منعا باتا التحدث مع أي طالب داخل قاعة االمتحان وف 

ي سجل ألحضور قبل مغادرة ألقاعة أالمتحانية .15
ي حالة عدم توقيع ألطالب ف 

ي ف 
 .يعد أالمتحان ملغ 

ي باي حال من األحوال حسب مانصتاليجوز تأجيل  .16
 . 2000لسنة   134( من ألتعليمات أالمتحانية رقم 10ألمادة ) عليه امتحان الدور الثان 

ك.  .17 ي النظري مالم يؤدي الجزء العمىلي للمواد الدراسية ذات الطابع المشتر
 اليحق للطالب بأداء االمتحان النهان 

ي  .18
  الخريطة االمتحانية المعلنةاتباع تسلسل اسم الطالب الموجود ف 

ونية مع فتح الكامرة  .19 ي االمتحانات االلكتر
ء بارتداء الزي الرسمي ف  ي حالة االمتناع عن فتح الكامرة.  عند الطلب منه يتم التهي

 وسف يتم حجب األسئلة ف 

ي  .20
ون  ي برنامج المراقبة االلكتر

ي الرسمي مع صورة الطالب ف 
 وضع االسم الثالن 

ي حال وجود عطلة ي .21
 نتقل االمتحان اىل يوم اخر بعد االمتحانات يتم االعالن عنه من قبل اللجنة االمتحانيةف 

ونية.  .22 نت يمكن للطالب الحضور اىل الكلية الداء االمتحانات االلكتر  لتجنب مشاكل االنتر

ي مالم   .23
ي امتحانات الدور األول  بأداء امتحانات الدور الثان 

 يكن لديهم عذر رسمي وصدر به امر ادارياليحق للطلبة الذين لم يشاركوا ف 

24.  . ي
ي جدول امتحانات الدور الثان 

 التأكد من وجود جميع المواد المكملير  بها مدرجة ف 

 

 

  

اللجان االمتحانية         
الدراسة الصباحية والدراسة المسائية    

 
 


