
                                                                                                                                                                                                    
 

 جامعة دٌالى / كلٌة الطب البٌطري 

 –للمرحلة االولى / الكورس االول االلكترونٌة  النظرٌة جدول االمتحانات النهائٌة

  2021-2020االول للعام الدراسً الدور 

 

 يةالمادة النظر التاريخ اليوم

 كٌمٌاء عامة 4/4/2021 االحد

 دٌموقراطٌة 5/4/2021 االثنين

 ادارة حٌوان 6/4/2021 الثالثاء

 لغة انكلٌزٌة 7/4/2021 االربعاء

 علم الحاسوب 8/4/2021 الخميس
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 التعلٌمات االمتحانٌة 

 ( صباحا  11000وٌنتهً بالساعة ) ( صباحا ولمدة ساعتٌن لالجابة 9000عند تمام الساعة )االلكترونً  ٌبدا االمتحان  .1
 ٌجب التاكد من تارٌخ وموضوع االمتحان  .2
 ٌجب التأكد من ارتداء الزي الرسمً عند اداء االمتحان  .3
   Google Meetو   Google Classroomٌكون اداء االمتحان خالل االٌمٌل الرسمً الجامعً والتاكد من من الدخول الى  .4
   Google Formمن خالل ذكً او الجهاز اللوحً ٌكون اداء االمتحان باستخدام جهاز الكومبٌوتر او الهاتف ال .5
 عند االجابة على الورقة البٌضاء ٌجب استخدام وجه واحد من الورقة والكتابة بالقلم الجاف االزرق او االسود  .6
ٌمن من الورقة مع كتابة تسلسل االوراق عند االجابة على الورقة البٌضاء ٌجب كتابة اسم الطالب الكامل واسم المادة والمرحلة والشعبة والتوقٌع على الجانب اال .7

 وكتابة السؤال وترسل االجابة بشكل صوره تحمل على المكان الصحٌح للسؤال 
،  Wifiثم تشغٌل  من اجل تجنب قطع االمتحان فً حالة استخدام جهاز الموباٌل بسبب ورود اتصال مكالمات او رسائل واردة للجهاز ، فٌجب تفعٌل وضع الطٌران .8

 استخدام شبكة السٌم كارت ٌجب حجب )بلوك( جمٌع جهات االتصال تجنبا لمنع انقطاع االمتحان .  وفً حالة
( بعد االنتهاء االمتحانات ، الن ذلك ٌؤدي الى اختفاء معلومات الطالب من المنصة  Google Classroomعلى الطالب عدم االنسحاب من القاعة االمتحانٌة ) .9

 وبالتالً ال ٌعتبر الطالب مشارك فً االمتحان . االمتحانٌة
الهاتف مع السٌد  ارقام االتصال الطاريء : فً حالة وجود معوقات او مشاكل خالل االمتحان ٌرجى التواصل مع اللجنة االمتحانٌة فورا من خالل االتصال عبر .10

 رئٌس اللجنة االمتحانٌة 
من بروفاٌل الحساب الرسمً له وذلك بوضع صوره رسمٌة له )مطابقة لهوٌة الطالب او الصور المسلمة الى شعبة  بروفاٌل الطالب : على الطالب التاكد .11

 وان االسم مكتوب باللغة العربٌة حسب القوائم الرسمٌة . التسجٌل (
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