
 0200-0202الثانً  الدور -النهائٌة جدول االمتحانات  :كلٌة التمرٌض –جامعة الكوفة 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانٌة المرحلة األولى التارٌخ الٌوم

  2222 – 9 – 5 االثنٌن
1اساسٌات تمرٌض   

 )حضوري(

1علم االدوٌة   تمرٌض صحة االم والولٌد 
 )حضوري(

 الحاالت الحرجةتمرٌض 
2علم االدوٌة   )حضوري(  

فسلجة مرضٌة    
 

 التغذٌة 
 )حضوري(

1احٌاء مجهرٌة  وبائٌات   

لغة انجلٌزٌة   

 علم الحاسوب   

  2222 – 9 – 6 الثالثاء
 تشرٌح جسم االنسان

 )حضوري(
1تمرٌض بالغٌن   
 )حضوري(

النفسٌةتمرٌض الصحة  لغة انجلٌزٌة   
 علم الحاسوب )حضوري(

2222 - 9 – 7 االربعاء  

2اساسٌات تمرٌض   
 التمٌٌم الصحً )حضوري(

 )حضوري(
 اإلحصاء الحٌاتً

 تمرٌض صحة المجتمع
 )حضوري(

 علم النفس لغة انجلٌزٌة 

 علم الحاسوب  2222 – 9 – 8 الخمٌس
 2تمرٌض بالغٌن 
 )حضوري(

 نمو ونماء
 )حضوري(

والمٌادة فً التمرٌض  إدارة   
 )حضوري(

  2222 – 9 – 10 سبتال

 كٌمٌاء حٌاتٌة
2احياء مجهرية   

 )حضوري(

 تمرٌض األطفال 
 لغة عربٌة )حضوري(

  فسلجة جسم االنسان
 )حضوري(

 علم االجتماع

 حموق االنسان
 لغة انجلٌزٌة

 الدٌممراطٌة

  2222 – 9 – 11 حداال
 مصطلحات طبٌة

 التعزٌز الصحً طرائك بحث -------
 اخاللٌات التمرٌض

 

 ظات مهمة: مالح
  

 

 

 

 

 

 

 .صباحاالساعة التاسعة تبدأ جمٌع االمتحانات الحضورٌة  ولجمٌع المراحل  -

  صباحا   عاشرةالساعة الولجمٌع المراحل  االلكترونٌة اتاالمتحان تبدأ -

 

 

 لى جمٌع الطلبة مراجعة وااللتزام بالتعلٌمات المرفقة فً الصفحة الثانٌة للجدول. ع -

 عذرا للطلبة دال ٌعلتعلٌمات المرفقة اجهل   - 

 اللجان االمتحانٌة
 الدراسة الصباحٌة والدراسة المسائٌة

2022/9/1 
 



 

 :توجيهات خاصة للطلبة والطالبات ألداء االمتحان

 .المراحل الساعة التاسعة صباحاتبدأ جميع االمتحانات الحضورية  ولجميع  .1

ونةةبدأ جميع االمتحانات االت .2 ةولجميع المراحل الساعة ال لترو  .صباحا عاشر

ي ألكلةة ) لمعرفة القاعة االمتحانةة( .3
 
ي لوحة اإلعالن ف

 
 حضور ألطالب قبل ألموعد ألمحدد لالمتحان بوقت مناسب للتاكد من وجود أسمه ف

ورة أحضار ألهويته ألجامعةة ألن .4 ي ض 
 
 حال فقدأن ألطالب للهوية ألجامعةة وال يسمح للطالب بادأء أالمتحان بدونها .  افذة أو تايةد صادر من تسجةل ألكلةة يحتوي عىل صورة ألطالب ف

ونةة دقةقة  تحت أي ظرف من الظروف 33ال يسمح بدخول ألقاعة أالمتحانةة ألداء أالمتحان بعد مرور  .5  .ويشمل ذلك االمتحانات االلترو

(. التتابة أسم ألطالب وألمادة ألدر لإلجابة و يستعمل أقالم ألجاف أالسود او االزرق فقط )  .6 ي
ي ألبةانات ألموجودة عىل غالف ألدفرو أالمتحان 

و
 سةة وباف

ي   .7
ي ) التاكد من وجود ختم أللجنة أالمتحانةة عىل ألدفرو أالمتحان 

 باخر مختوم وبخالفه يهمل تصحيح أي دفرو اليحتوي عىل ختم( يتم أبالغ مسؤول ألقاعة الستبدال الدفرو االمتحان 

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

 
 .ف

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

ي حال مخالفة ألطالب لذلك يتم ألغاء أالمتحان لهاخل ألقاعة أالمتحانةة وعلةه تسلةمه امنعا باتا د يمنع ألطالب من أدخال ألموبايل .13
 
 .ىل ألموظف ألمختص قبل بدء أالمتحان  وف

ونةةجائر سالاليسمح أدخال الحقائب او علب  .11  خل ألقاعة أالمتحانةة. اد او مذكرات دراسةة او أي أجهزة الترو

أم بالسلوك ألمنضب  .12  ء أالمتحان.  ا ط وأالمتناع منعا باتا عن أي سلوك من شأنه أ الخالل بالنظام وحسن سرر أدأاللرو 

ي حال كانت توصةات ألتدريسي ألمسؤول عن ألمادة ألدر  .13
 
ي أداء االمتحانايسمح للطالب بادخال  ألحاسبة ألةدوية ف

 
ورة ف  سةة تسمح بذلك كض 

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

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

 
ي ف

 .يعد أالمتحان ملغ 

ي باي حال من األحوال حسب مانصتاليجوز تأجةل  .16
 .2333لسنة  134( من ألتعلةمات أالمتحانةة رقم 13ألمادة ) علةه امتحان الدور الثان 

ك. اليحق ل .17 ي النظري مالم يؤدي الجزء العمىلي للمواد الدراسةة ذات الطابع المشرو
 لطالب بأداء االمتحان النهان 

ي الخريطة االمتحانةة المعلنة .18
 
 اتباع تسلسل اسم الطالب الموجود ف

ونةة مع فتح الكامرة .19 ي االمتحانات االلترو
 
ء بارتداء الزي الرسمي ف ي حالة االمتناع عن فتح الكامرة. وسف يتم حجب  عند الطلب منه يتم التهي

 
 األسئلة ف

ي  .23
ون  ي برنامج المراقبة االلترو

 
ي الرسمي مع صورة الطالب ف

 وضع االسم الثالن 

ي حال وجود عطلة ينتقل االمتحان اىل يوم اخر بعد االمتحانات يتم االعالن عنه من قبل اللجنة االمتحانةة .21
 
 ف

نت يمكن للطالب الحضور اىل ا .22 ونةة. لتجنب مشاكل االنرو  لكلةة الداء االمتحانات االلترو

ي مالم يكن لديهم عذر رسمي وصدر به امر اداري .23
ي امتحانات الدور األول  بأداء امتحانات الدور الثان 

 
 اليحق للطلبة الذين لم يشاركوا ف

24.  . ي
ي جدول امتحانات الدور الثان 

 
 التأكد من وجود جميع المواد المكملير  بها مدرجة ف

 

 

  

اللجان االمتحانٌة       
الدراسة الصباحٌة والدراسة المسائٌة    

 
 


