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ات      تقنيات المختبر

الطبية

( ي
 
(الصباحي والمسائ

ابدان سياراتميكانيك سيارات
تكنلوجيا 

سيارات
حاسبات

يةنسائية وتوليدتمريض أطفالتغذية ومعالجة  غذائية ن نفسية وعقليةاللغة اإلنكلب 

حفظ وتصنيع لحومامراض حيوانفسلجة  حيوان

يةادارة العمليــات ن الحاسباتلغة إنكلب 

نحاسباتزراعة محميةانتاج تقاوي يةامراض نباتتربية وتحسي  ن ري وملوحةلغة إنكلب 
زراعة االنسجة  

وخاليا النبات

ن  تربية وتحسي 

حيوان
يةالحاسباتتغذية حيوان ن لغة إنكلب 

اق يةمحركــات احبر ن صيانة سياراتاللغة اإلنكلب 
اإلدارة 

الصناعية
كهربائية السيارات

منظومة الوقايةمنظومة القدرة

يةمعـــــــــــــادن ن عملياتحاسبات  أجزاء المكائناللغة اإلنكلب 

ونيات القدرةالضغط العاليمكائن كهربائية الكبر ية  ن حاسبات  لغة انكلب 

ية ن اللغة اإلنكلب 

الحاسبات خواص المواد

صحة المجتمع

تطبيقات 

عالجية

صيدلة 

صناعية

يةالوبائياتالحاسباتالدوائيات ن اللغة اإلنكلب 
ي 
الطب الباطنن

الجراحي

الصحة 

والسالمة 

المهنية

رعاية صحية  

اولية

ية ن لغة انكلب 
تصنيع بدائل 

األطراف العليا

امراض الجهاز 

الحركي
يــــح األطراف العليا تشر

تصنيع 

مقومات

حاسبات

جامعة الفرات األوسط التقنية

تقنيات صحة المجتمع

تقنيات التمـــــــــــــريض 

ي)
 
(الصباحي والمسائ

التقنيات الكهربائية

/ التقنيات الميكانيكية

انتاج

تقنيات ميكانيك القدرة

تقنيات ادارة المواد

ي
ر
تقنيات االنتاج النبائ

ي
ن
تقنيات االنتاج الحيوائ

صيدالنيات

ية جراثيـــــــــــمالفايروسات ن الطفيليــــــــاتأمــــراض دمحاســـــباتكيمياء رسيريةالمناعة والمصوللغة انكلب 

ي 
كوفة/ المعهد التقنن

(المرحلة الثانيـــة  )  2023 / 2022جدول امتحانات الفصل االول للعام الدراسي 

 فاكهة 

متساقطة

ادارة التسويق
مراسالت 

تجارية
محاسبة مخزنيةنظــم مخزنيـــةتخطيط ورقابة

تقنيات االطراف 

والمساند الصناعية

القســــــم

تقنيـــات الصيدلــــــــة 

ي)
 
(الصباحي والمسائ

دوائياتســـــــــموم
تطبيقات  

الحاسوب
عقاقب كيمياء صيدالنية

التفتيش والرقابة 

الصحية

اإلدارة والسالمة 

المهنية

ميكانيك حيوي

الدوائيـــــــــــات



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

ــ يبدأ األمتحان الساعة التاسعة صباحا  

ــ يجب حضور الطلبة اىل القاعات االمتحانية قبل ربــع ساعة من بدء االمتحان


