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كيمياء حياتيةاحياء مجهريةكيمياء تحليليةصيدالنيــــــاتوظائف أعضاءكيمياء عضويةحضوري

لغة انكليزية حاســـــباتحقوق انســانالكتروني

شرائح نسيجيةأجهزة مختبريةنقـــــــل الــــدمتقنيات مختبريةحضوري

حاســـــبات حقوق االنسان أنسجة وتشريح الكتروني

صحــة المجتمعتمريض واسعافاتاحيـــاء مجهـــريةوظائف األعضاءحضوري

الكتروني

احياء مجهريةاساسيات تمريضالتشــــــــريح باطني جراحيحضوري

حاســـــبات  حقوق انسان الكتروني

الكترونيك رقمــيالكــترونيـــــكرياضيــــــــاتتاسيسات كهربائيةدوائر كهربائيةحضوري

الكتروني

عمليات تصنيعخــواص الموادحضوري

الكتروني

حضوري
الكتروني

قراءات انكليزيةادارة الخطـــــرتقنيات مخزنيةحضوري

الكتروني

وقاية نبات حضوري

الكتروني

انتاج ماشية حليبحضوري
اساسيات طب 

بيطري
صحة حيوانغذاء وتغذيةكيميــــــاء

حاسبات الكتروني

التقنيات الكهربائية

(المرحلة األولى  )  2022 / 2021جدول امتحان الدور الثاني 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
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صيدلة صناعيةصيدالنيـــــاتســـــــــمومتطبيقات عالجيةكيمياء صيدالنيةعقاقــــــــــيردوائيـــــــاتحضوري

لغة انكليزية حاســـــبات  أخالقيات مهنة الكتروني

جراثيـــــــــــمالطفيليــــــــاتأمــــراض دمالفايروساتكيمياء سريريةالفطريــــــــــاتالمناعة والمصولحضوري

اخالقيات المهنة حاســـــبات لغة انكليزية الكتروني

الوبائيـــــــــاتباطني جراحيصحــة المجتمعصحــة وسالمةتفتيش ورقابةحضوري

أخالقيات مهنة حاســـبات دوائيـــــات لغة انكليزية الكتروني

تمريض أطفالرعاية صحيةنفسية وعقليةنسائية وتوليدتغذية ومعالجةدوائيـــــــــــاتحضوري

حاسبات  لغة انكليزية الكتروني

منظومة الوقايةمنظومة القدرةPLC الكترونيات القدرةالضغط العاليمكائن كهربائيةحضوري

الكتروني

معـــــــــــــادنرسـتم صناعيعمليات تصنيعأجزاء المكائنحضوري

حاسبات  الكتروني

رســم صناعيتكنولوجيا سياراتميكانيك سياراتمحركــات احتراقحضوري

الكتروني

نظــم مخزنيـــةادارة العمليــاتمراسالت تجاريةمحاسبة مخزنيةادارة التسويقتخطيط ورقابةحضوري

الكتروني

انتاج تقاويزراعة انسجةزراعة محميةتربية وتحسينامراض نبات

أدغال ومكافحتها
زينة وهندسة 

حدائق
زراعة عضويةتربية نحلعناية وخزن

حاسباتري وملوحةالكتروني

تقنيات مفاقسفسلجة تناسلحضوري
اقتصاديات انتاج 

حيواني

تربية وتحسين 

حيوان
تربية اسماكفسلجة حيوانامراض حيوان

حاسباتالكتروني

تقنيات االطراف 

والمساند الصناعية

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

القســــــم
نوع 

االمتحان

تقنيـــات الصيدلــــــــة 

الدراسة الصباحية 

والمسائية

تقنيات المختبرات الطبية 

الدراسة الصباحية 

والمسائية

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات التمـــــــــــــريض 

الدراسة الصباحية 

والمسائية

التقنيات الكهربائية

التقنيات الميكانيكية

تقنيات ميكانيك القدرة

تقنيات ادارة المواد

تقنيات االنتاج النباتي

تقنيات االنتاج الحيواني

خصوبة وتسميد حضوري



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 


