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أحياء مجهريةكيمياء عضويةصيدالنياتوظائف أعضاءكيمياء حياتيةحضوري

حقوق وديمقراطيةحاسباتلغة انكليزيةالكتروني

شرائح نسيجيةنقل الدمأجهزة مختبريةتقنيات مختبريةحضوري

أنسجة وتشريححاســـــباتحقوق االنسانلغة انكليزيةكيمياء عامةالكتروني

فســـــلجةحضوري
تشريح االطراف 

السفلي
ميكانيك حيوي

أمراض الجهاز 

الحركي

تصنيع بدائل 

االطراف السفلى

حاســـباتحقوق وديمقراطيةلغة انكليزيةالكتروني

صحة المجتمعوظائف األعضاءاساسيات التمريضاحياء مجهريةحضوري

االحصاء الحياتيلغة انكليزيةحقوق وديمقراطيةالتشريحكيميــاءحاســـباتالكتروني

 باطني جراحياساسيات تمريضالتشريحاحياء مجهريةحضوري

وظائف اعضاءاالحصاء الحياتيحاســـــباتحقوق وديمقراطيةلغة انكليزيةكيمياء سريريةالكتروني

رياضياتتأسيساتالكترونيكالكترونيك رقميدوائر كهربائيةحضوري

لغة انكليزيةحقوق وديمقراطيةحاسباتالكتروني

خواص مواد1عمليات تصنيع حضوري

1لغة انكليزية حاســـباتحقوق االنسانميكانيكتكنولوجيا كهرباءرياضياتالكتروني

رياضياتصيانة السياراتكهربائية السياراتميكانيك الموائعحضوري

لغة انكليزيةحاســـباتحقوق وديمقراطيةالميكانيكالكتروني

قراءات انكليزيةتقنيات مخزنيةادارة خطرادارة موادحضوري

حاسباتمحاسبــةاحصـــــاءلغة انكليزيةحقوق وديمقراطيةمبادئ ادارةالكتروني

حشرات عامةمشــــاتلحضوري
احصاء وتخطيط 

تجارب

محاصيل حقلية 

صيفية
ادارة مزارع

انتاج فاكهة 

مستديمة
محاصيل خضر صيفية

لغة انكليزيةديمقراطيةحاسباتالكتروني

تغذية دواجنمكننة انتاج حيوانيانتاج ماشية لحمكيمياء عامةصحة حيوانانتاج اسماكحضوري

لغة انكليزيةديمقراطيةحاسباتالكتروني

التقنيات الكهربائية

(المرحلة األولى  )  2022 / 2021جدول امتحان الدور األول للعام الدراسي 

القســــــم
نوع 

االمتحان

جامعة الفرات األوسط التقنية

كوفة/ المعهد التقني 

تقنيـــات الصيدلــــــــة 

الدراسة الصباحية 

والمسائية

تقنيات المختبرات الطبية 

الدراسة الصباحية 

والمسائية

تقنيات االطراف 

والمساند الصناعية

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات التمـــــــــــــريض 

الدراسة الصباحية 

والمسائية

التقنيات الميكانيكية

تقنيات ميكانيك القدرة

تقنيات ادارة المواد

تقنيات االنتاج النباتي

تقنيات االنتاج الحيواني



الثالثـــاءاألحــــــدالخميـــسالثالثـــاءاألحــــــدالخميـــسالثالثـــاءاألحــــــدالخميـــس
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دوائيات2صيدالنيات كيمياء صيدالنيةعقاقيــــــرتطبيقات عالجيةصيدلة صناعيةحضوري

أخالقيات مهنةلغة انكليزيةحاسباتالكتروني

الطفيلياتالفطرياتكيمياء سريريةجراثيمأمراض دمالمناعة والمصولحضوري

أخالقيات مهنةالحاســـباتلغة انكليزيةالكتروني

خواص المــــوادحضوري
تشريح األطراف 

العليا والجذع

أمراض الجهاز 

2الحركي 

تصنيع بدائل 

االطراف العليا
ميكانيك حيويتصنيع مقومات

لغة انكليزيةالسلوك المهنيحاســـباتالكتروني

تفتيش ورقابةصحة المجتمعوبائيــاتحضوري
صحة وسالمة 

مهنية
باطني جراحي

أخالقيات مهنةحاسباتلغة انكليزيةدوائيـــــاتالكتروني

نسائية وتوليدرعاية صحيةدوائيـــــاتحضوري
تغذية ومعالجة 

غذائية
تمريض أطفالنفسية وعقلية

أخالقيات المهنةحاسباتلغة انكليزيةالكتروني

منظومة القدرةضغط عاليPLCمنظومة الوقايةمكائن كهربائيةالكترونيك القدرةحضوري

حاسباتلغة انكليزيةالكتروني

معـــــادن2عمليات تصنيع أجزاء مكائنحضوري

2لغة انكليزية ادارة هندسيةحاسباتالكتروني

تكنولوجيا السياراتصيانة السياراتكهربائية السياراتميكانيك السياراتمحركات احتراقحضوري

حاسباتأبدان السياراتلغة انكليزيةادارة وسالمةالكتروني

نظم مخزنيةادارة عملياتمحاسبة مخزنيةمراسالت تجاريةتخطيط ورقابةادارة تسويقحضوري

لغة انكليزيةحاسباتالكتروني

زراعة عضويةعناية وخزنتربية نحلادغال ومكافحتهاحضوري
زينة وهندسة 

حدائق
خصوبة وتسميد

محاصيل علف 

ومراعي

لغة انكليزيةحاسباتالكتروني

تصنيع ألبانأمراض دواجنحضوري
فسلجة تناسل وتلقيح 

اصطناعي
تقنيات مفاقس

اقتصاديات انتاج 

حيواني
تربية اسماك

محاصيل علف 

ومراعي

لغة انكليزيةحاسباتالكتروني

تقنيات االطراف 

والمساند الصناعية

(المرحلة الثانيـــة  )  2022 / 2021جدول امتحان الدور األول للعام الدراسي 

القســــــم
نوع 

االمتحان
تقنيـــات الصيدلــــــــة 

الدراسة الصباحية 

والمسائية

تقنيات المختبرات الطبية 

الدراسة الصباحية 

والمسائية

تقنيات ادارة المواد

تقنيات االنتاج النباتي

تقنيات االنتاج الحيواني

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات التمـــــــــــــريض 

الدراسة الصباحية 

والمسائية

التقنيات الكهربائية

التقنيات الميكانيكية

تقنيات ميكانيك القدرة



ــ تمنع االستعارة منعا باتا داخل القاعة االمتحانية

ــ ال يسمح مطلقا بادخال الهاتف النقال أو أي أجهزة اتصاالت أخرى داخل القاعة األمتحانية 

ــ ابراز هوية الطالب داخل القاعة األمتحانية 

: مالحظة

يبدأ األمتحان الحضوري  الساعة التاسعة صباحاــ 

يبدأ األمتحان  االلكتروني  الساعة الثانية عشر ظهراــ 

ــ يجب حضور الطلبة الى القاعات االمتحانية قبل ربع ساعة من بدء االمتحان

google meetــ االلتزام بالمظهر الالئق في االمتحانات االلكترونية  استعدادا للزيارات من قبل الفرق الوزارية والجامعية عبر كاميرا 


