
جامعة الفرات األوسط التقنية

الكوفة/ المعهد التقني

اليوم العاشراليوم التاسعاليوم الثامناليوم السابعاليوم السادساليوم الخامساليوم الرابعاليوم الثالثاليوم الثانياليوم األول

االحد  26/07/2020الخميس 23/07/2020
28/07/2020 

الثالثاء
الخميس 06/08/2020الخميس 30/07/2020

 08/08/2020 

السبت
االحد 09/08/2020

11/08/2020 

الثالثاء
االحد 16/08/2020الخميس 13/08/2020

األولى من 

 م3 الى 12
-------------حقوق والدٌمقراطٌة(1)اللغة اإلنكلٌزٌة وظائف األعضاء-------------الكٌمٌاء العضوٌةالكٌمٌاء التحلٌلٌة1/ تطبٌقات الحاسوباألحٌاء المجهرٌةصٌدالنٌات

 1الثانٌة من 

 م4الى 
(2)اللغة اإلنكلٌزٌة الصٌدلة الصناعٌةاخالقٌات المهنةتطبٌقات عالجٌة-------------دوائٌات2/تطبٌقات الحاسوبعقاقٌرالكٌمٌاء الصٌدالنٌةصٌدالنٌات

األولى من 

 م3 الى 12
اللغة اإلنكلٌزٌةحقوق والدٌمقراطٌةأجهزة مختبرٌةشرائح نسٌجبة-------------انسجة وتشرٌح1/ تطبٌقات الحاسوبكٌمٌاء عامةنقل الدمتقنٌات مختبرٌة

 1الثانٌة من 

 م4الى 
أمراض الدماللغة اإلنكلٌزٌةجراثٌمكٌمٌاء السرٌرٌة-------------طفٌلٌاتاخالقٌات المهنة2/تطبٌقات الحاسوبفطرٌاتمناعة ومصول

األولى من 

 م3 الى 12
1/ تطبٌقات الحاسوب-------------باٌومٌكانٌك(1)اللغة االنكلٌزٌة المصطلحاتوظائف األعضاءتشرٌح األطراف السفلى

تصنٌع األطراف 

السفلى

حقوق اإلنسان 

والدٌمقراطٌة

أمراض الجهاز 

الحركً

 1الثانٌة من 

 م4الى 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

األولى من 

 م3 الى 12
الكٌمٌاء الحٌاتٌةصحة المجتمعاالحصاء1/ تطبٌقات الحاسوباالحٌاء المجهرٌةالتشرٌح

اساسٌات التمرٌض 

واإلسعافات االولٌة
(1)اللغة االنكلٌزٌة 

حقوق االنسان 

والدٌمقراطٌة
وظائف االعضاء

 1الثانٌة من 

 م4الى 
الدوائٌات

الصحة والسالمة 

المهنٌة
صحة المجتمع-------------الطب الباطنً الجراح2ً/ تطبٌقات الحاسوبالوبائٌات

التفتٌش والرقابة 

الصحٌة
(2)اللغة االنكلٌزٌة اخالقٌات المهنة

األولى من 

 م3 الى 12
كٌمٌاء سرٌرٌةالتشرٌح

حقوق انسان 

ودٌمقراطٌة
 اساسٌات التمرٌض1/ تطبٌقات الحاسوب1اللغة اإلنكلٌزٌة االحٌاء المجهرٌةوظائف اعضاءاالحصاء الحٌاتً

  تمرٌض باطنً 

جراحً

 1الثانٌة من 

 م4الى 
الدوائٌات-------------تمرٌض نسائٌة وتولٌد2/ تطبٌقات الحاسوب2اللغة االنكلٌزٌة تمرٌض اطفالرعاٌة صحٌة اولٌة

التغذٌة والمعالجة 

الغذائٌة
اخالقٌات مهنةتمرٌض نفسٌة وعقلٌة

األولى من 

 م3 الى 12
التأسٌسات الكهربائٌة1/ تطبٌقات الحاسوب1اللغة االنكلٌزٌة الحقوق والدٌمقراطٌة-------------رٌاضٌاتالكترونٌكالكترونٌك رقمً-------------الدوائر الكهربائٌة

 1الثانٌة من 

 م4الى 
منظومات الوقاٌةضغط عالًالمكائن الكهربائٌة-------------الكترونٌات القدرة2/ تطبٌقات الحاسوب2اللغة االنكلٌزٌة -------------منظومة القدرة

PLC  المتحكم 

المنطقً المبرمج

األولى من 

 م3 الى 12
خواص المواد-------------الرٌاضٌات(1)اللغة االنكلٌزٌة مٌكانٌك-------------1/ عملٌات التصنٌع

حقوق االنسان 

ودٌمقراطٌة
1/ تطبٌقات الحاسوبالرسم هندسً

 1الثانٌة من 

 م4الى 
-------------2/ تطبٌقات الحاسوبرسم صناعًأجزاء المكائن-------------اإلدارة والسالمة المهنٌة(2)اللغة االنكلٌزٌة معادن-------------2/ عملٌات التصنٌع

األولى من 

 م3 الى 12
(1)صٌانة سٌارات المٌكانٌك

كهربائٌة السٌارات 

(1)
الرٌاضٌات(1)اللغة االنكلٌزٌة 

مٌكانٌك الموائع 

والدٌنامٌك الحراري

حقوق االنسان  

والدٌمقراطٌة
-------------الرسم الهندسً(1)تطبٌقات الحاسوب 

 1الثانٌة من 

 م4الى 
ابدان السٌاراتمحركات احتراق داخلً

تكنولوجٌا السٌارات 

الحدٌثة
(2)كهربائٌة السٌارات (2)تطبٌقات الحاسوب (2)صٌانة سٌارات مٌكانٌك السٌاراتالرسم الصناعً(2)اللغة االنكلٌزٌة 

االدارة والسالمة 

المهنٌة ومحطات 

الخدمة
األولى من 

 م3 الى 12
1/ تطبٌقات الحاسوبادارة الخطر والتامٌنمبادئ المحاسبةمبادئ ادارةتقنٌات مخزنٌهادارة المواد

حقوق االنسان 

والدٌمقراطٌة
(1)اللغة االنكلٌزٌة 

قرائات انكلٌزٌة 

متخصصه
مبادئ االحصاء

 1الثانٌة من 

 م4الى 
-------------     نظم مخزنٌه2/ تطبٌقات الحاسوب    محاسبة مخزنٌه-------------   مراسالت تجارٌة   ادارة العملٌات(2)اللغة االنكلٌزٌة    ادارة التسوٌق تخطٌط ورقابة المخزون

األولى من 

 م3 الى 12
محاصٌل حقلٌة صٌفٌةإنتاج فاكهة مستدٌمةالدٌمقراطٌةحشرات عامةمشاتل(1)اللغة االنكلٌزٌة 1/ تطبٌقات الحاسوبمحاصٌل خضر صٌفٌةإدارة مزارع

إحصاء وتخطٌط 

تجارب

 1الثانٌة من 

 م4الى 
زراعة عضوٌة-------------زٌنة وهندسة حدائق(2)اللغة االنكلٌزٌة 2/ تطبٌقات الحاسوبخصوبة وتسمٌد التربةأدغال ومكافحتها

محاصٌل علف 

ومراعً
عناٌة وخزنتربٌة نحل

األولى من 

 م3 الى 12
1/ لغة إنكلٌزٌة انتاج اسماكتغذٌة دواجنالدٌمقراطٌة-------------كٌمٌاء عامةمكننة إنتاج حٌوان1ً/ تطبٌقات الحاسوبانتاج ماشٌة لحمصحة حبوانٌة

 1الثانٌة من 

 م4الى 
أمراض دواجن

فسلجة تناسل وتلقٌح 

اصطناعً
تصنٌع البان-------------تقنٌات مفاقستربٌة أسماك2/ تطبٌقات الحاسوب

اقتصادٌات انتاج 

حٌوانً
-------------2/ لغة إنكلٌزٌة 

الصٌدلة

المعهد التقني 

الكوفة

المختبرات الطبٌة

األطراف و المساند 

الصناعٌة

صحة المجتمع

التمرٌض

الكهرباء

المٌكانٌك

مٌكانٌك القدرة

إدارة المواد

اإلنتاج النباتً

اإلنتاج الحٌوانً

2020/2019جدول امتحانات النهائية للدراسات األولية للعام الدراسي 
.وقت اإلمتحان للمرحلة األولى من الساعة الثانية عشر الى الثالثة مساًء: مالحظة 

.وقت اإلمتحان للمرحلة الثانية من الساعة الواحدة الى الرابعة مساًء: مالحظة 

المراحلاألقسام العلمٌةالتشكٌل


